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GENESIS – bogen om begyndelsen
 
Bibelstudier for 2. kvartal 2022 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis  
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de ret-
ningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). 
Emnerne er de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes 
kristne tro ud fra et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har 
et tydeligt europæisk (tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags 
afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for 
teksten, en tanke til fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.
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INTRODUKTION TIL 2. KVARTAL 2022

Introduktion 

Første Mosebog kaldes også Genesis. Ordet kommer fra græsk og 
betyder ”fremkomst“ og ”oprindelse“. Det relaterer til det første ord 
i den hebraiske bibel bere’shit, ”i begyndelsen“. Det er ikke tilfældigt, 
at Første Mosebog står i begyndelsen af Bibelen. Den danner det 
historiske og teologiske grundlag, som hele Skriften – Det Gamle og 
Det Nye Testamente – hviler på. Dens betydning kommer til udtryk 
ved, at bogen vel er den hyppigst citerede og mest nævnte bog i 
kanon.

Første Mosebog er vigtig, fordi den mere end noget andet litte-
rært værk forklarer os, hvad vi mennesker egentlig er – ikke noget 
tilfældigt produkt af et rent materialistisk univers og ikke nogen 
”organiseret opslemmet masse“, som en fysiker engang sagde. Ge-
nesis åbenbarer vores sande oprindelse som et væsen, der er skabt 
i Guds billede i en fuldkommen verden. Den forklarer også, hvorfor 
vores verden ikke længere er fuldkommen, og hvorfor vi mennesker 
heller ikke er det. På samme tid trøster den os i en verden, der ople-
ver lidelse og død, med løftet om en kommende frelse og tilsagnet 
om Guds urokkelige trofasthed.

Med dens dramatiske fortællinger om Guds frelsende og retfærdige 
nærvær vækker Første Mosebog forundring og ærefrygt. Men den 
er også en bog fyldt med bevægende historier om menneskelig 
kærlighed og had, strid og forsoning, fødsel og død. Ud over det har 
bogen også noget vigtigt at sige om etiske værdier, tro og troskab 
samt løfter og håb. Når vi følger med i menneskenes liv i Første Mo-
sebog, vil vi lægge mærke til, at deres historier i mange henseender 
også er vores, uanset hvor forskellig tid, sted, kultur og omstændig-
heder måtte være.

4
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INTRODUKTION TIL 2. KVARTAL 2022

Genesis 1-11 Verdens skabelse og menneskets forhistorie

Genesis 12-36 Israels patriarkers historie fra Abraham til Jakob

Genesis 37-50 Josef og hans brødres historie

På adventist.dk/bibelstudium kan man hente yderligere materiale 
udarbejdet af Paul Petersen til hver uges studie både på skrift samt 
videopræsentationer. 

TYSKE BIBELOVERSÆTTELSER
BB = BasisBibel; EB = Elberfelder Bibel; EÜ = Einheitsübersetzung; GNB = Gute 
Nachricht Bibel; Hfa = Hoffnung für alle; NeÜ = Neue evangelist. Übersetzung;  
NG = Neue Genfer Übersetzung; NLB = Neues Leben Bibel; NZB = Neue Zürcher 
Bibel; SLT = Schlachter-Bibel 2000; SEB = Stuttgarter Erklärungsbibel
 
ANDRE FORKORTELSER
SAT = Stuttgarter Altes Testament; WStB = Wuppertaler Studienbibel

http://adventist.dk/faelles/ressourcer/bibelstudium
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UGEN 27. MARTS - 2. APRIL 2022

”For din skaber tager dig til hustru, Hærskarers Herre er hans 
navn; Israels Hellige løskøber dig, han kaldes hele jordens Gud“ 
(Es 54,5).

Hovedanliggendet i Bibelens første kapitler er at fremhæve Guds 
relation til sin skabning og hans formål med denne verden.

Et barns spørgsmål om, hvor det kommer fra, kan besvares på 
forskellig vis. Man kan give information om de biologiske forhold 
vedrørende undfangelse og fødsel. En anden vinkel kunne være re-
lationen mellem forældre og barn: Hvilke følelser viser forældrene 
barnet? Hvilken værdi har barnet for dem?

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden“ siger mere, end at 
Gud er verdens og livets skaber. Ordene udtrykker en varig relation: 
Det er ikke kun Guds ønske, at alt dette eksisterer: universet og 
jorden med alt, hvad der findes på den. Det er mere end det: Han 
elsker sin skabning og er trofast og loyal knyttet til den. På lignende 
måde udtrykker forældres udsagn: ‘Vi er din mor og far’ ikke blot: 
‘Det er os, der er årsag til, at du er til’, men derimod: ‘Vi elsker hin-
anden, og vi elsker dig. Vi ønsker, at du er til. Det er vores kærlighed, 
der er den egentlige årsag til, at du findes’ (iflg. Eugen Drewermann, 
Wendepunkte oder Was eigentlich besagt das Christentum? Freiburg 
2014, 86).

I denne uge ser vi nærmere på nogle af de væsentligste udsagn ved-
rørende skaberens relation til sin skabning.

Søndag I begyndelsen 1 Mos 1,1
Mandag Skabelsen 1 Mos 1,1-25
Tirsdag Mennesket 1 Mos 1,26-31
Onsdag Fuldendelsen 1 Mos 2,1-3
Torsdag Skabelse – Guds frelserhandling Es 43,1; 65,17
Fredag Hvem er denne Gud? Sl 104

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge I begyndelsen skabte Gud
Første Mosebog 1 og 2
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SØNDAG 27. MARTS 2022

1 Mos 1,1

 Forståelse

 

Anvendelse

 

 Refleksion

7

I begyndelsen

Hvad menes der her med ‘himlen og jorden’?

Hvad hører vi om Guds forhold til verden?

”Den første sætning i Bibelen udtrykker en grundlæggende tros- 
bekendelse: Alt det, der findes (himlen og jorden), kommer fra Gud. 
Alle tings eksistens er ikke et resultat af tilfældigheder eller helt 
naturlige processer. Begyndelsen på alle tings væren er Guds ska-
bende handling“ (SEB 9). Bibelen henviser forskellige steder til Guds 
skabelse. ”Allerførst står den altomfattende sætning, at Gud har 
‘skabt’ verden“ (G.v. Rad, Theologie des Alten Testaments, München 
1962, Bd. 1, 155). 

Det hebraiske ord, der i skabelsesberetningen anvendes for Guds 
skaben (bara), er i Det Gamle Testamente ene og alene forbeholdt 
Gud og hans skabende handling. I forbindelse med dette udsagns-
ord omtales der aldrig noget allerede eksisterende ”materiale“. Det 
er Gud ikke afhængig af. Han skaber synlige ting ud af det ikke-syn-
lige (Hebr 11,3). ”Ordet bara udtrykker Guds uforlignelige skaben, 
der er kendetegnet ved, at ord er identisk med handling“ (Artikel 
”Schöpfung“, Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 
Wuppertal 1977, 1075).

”Når vi konfronteres med livets og universets under, så synes jeg, 
man bør spørge ´hvorfor´ og ikke kun ´hvordan .́ De eneste mulige 
svar er af religiøs karakter. For mig betyder det protestantismen, 
som jeg lærte at kende som barn, og som har vist sig at holde i mit 
livs udfordringer“ (Arthur L. Schawlow (1921-1999), Nobelpreisträger 
für Physik; idea spectrum 7/2009, 16).

Hvilken betydning har Bibelens første sætning for mit gudsbillede 
og min relation til Gud?
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1 Mos 1,1-25

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 

 

 

Skabelsen

Sammenlign de første tre skabelsesdage med de sidste tre.  
Hvilke strukturer springer i øjnene?

Hver nyskabelse indledes med ”Skaberens kraftfulde, bydende 
ord“ (SEB 9). Gud sagde … og det skete. Skridt for skridt kreerer Gud 
livsrum for vores verden. Han skaber forudsætningerne for alt liv 
på jorden: lyset, landjorden og havet. Han sætter himmellegemerne 
som lys på himmelhvælvingen. Til forskel fra opfattelsen i Israels 
nabolande er disse ikke skæbnebestemmende guddomsmagter, 
men kun ”lyskilder“, der sørger for den tidsmæssige orden. Dernæst 
kalder Gud fisk, fugle og landdyr til live. De fylder livsrummene, som 
er forberedt til dem: vandet, luften og landjorden.

Gud sagde … og det skete. Bibelen kommer ikke med yderligere de-
taljer, som kunne forklare verdens oprindelse. Men den tilbyder en 
nøgle til bedre at kunne forstå skabelsen: ”I tro fatter vi, at verden 
blev skabt ved Guds ord“ (Hebr 11,3).

”Skabelsesberetningen er ikke et naturvidenskabeligt dokument. 
Den beskriver derimod Guds mægtige skaberkraft, som han kaldte 
verden til live med“ (Dorn/Pöhler, hg., Die Schöpfung, Lüneburg 2018, 
14). Den har ikke til hensigt at forklare de fysiske detaljer ved ver-
dens skabelse, men at vække henholdsvis styrke troen på Gud som 
alle tings skaber. Hvis man ikke forstår disse tekster som en beken-
delse, men kun leder efter naturvidenskabelige, evidensbaserede 
fakta, forhindrer det én i at se det egentlige budskab i dem: Skabel-
sen er begyndelsen på Guds vedvarende omsorg for alt levende.

MANDAG 28. MARTS 2022
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1 Mos 1,26-31; 2,7

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

 

Mennesket

På hvilken måde ligner vi Gud? Hvad siger det om menneskets 
værdi og værdighed?

”Første skabelsesberetning i 1 Mos 1,1-2,4 ender med menneskets 
skabelse og dets relation til Gud (på sabbatten). Skabelsens mål er 
mennesket, der er skabt ‘i Guds billede’“ (Die Schöpfung, 46).

Talen om menneskets gudsbilledlighed handler ikke først og frem-
mest om bestemte egenskaber og kvaliteter, men derimod om dets 
guddommelige bestemmelse, som mennesket skal opfylde i Guds 
navn og på Guds vegne. Mennesket …

- skal herske over jorden og alle levende væsener, som vil sige at 
tage ansvar for deres ve og vel.

- kan som Gud udfolde sig kreativt aktiv (blive frugtbar). Derud-
over har mennesket mulighed for at være kreativ på områder 
som arbejde og leg, kunst og kultur, håndværk og teknik.

- har evnen til at danne relationer. Den treenige Gud er et relati-
ons-væsen, hvor Fader, Søn og Helligånd er tæt forbundne. På 
lignende måde er mennesket som væsen med dets evne til fæl-
lesskab bestemt til partnerskab, samarbejde og kommunikation. 

Hvilke muligheder og hvilke risici ligger der i, at mennesket af Gud 
har fået opgaver og evner?

- herske:

- skabe:

- leve i fællesskab:

TIRSDAG 29. MARTS 2022
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1 Mos 2,1-3
 

 Forståelse

 

 
 

 

 Anvendelse
 

 Refleksion

Fuldendelsen

Hvilken værdi tillægger Gud højdepunktet for sin skabergerning?

Gud fuldender sit skaberværk med en slutakkord – en særlig dag, 
som han hviler på efter alt sit arbejde. Dette er hans første gave til 
sit fuldendte skaberværk: den ugentligt tilbagevendende hviledag, 
beregnet til fællesskab indbyrdes og med Gud. Hvor stor en betyd-
ning denne hvile har understreges af to ting: 

- Gud velsigner den syvende dag, det vil sige, ”han lægger en  
særlig velsignelse på denne dags helligelse“

- Gud helliger den, det vil sige, ”han erklærer, at denne dag er  
forbeholdt ham“ (SEB 11).

”Beretningen er bevidst disponeret, så sabbatten tydeligt ses som 
skabelsens højdepunkt. Den er svaret på skabelsens og livets  
‘hvorfor?’.

Det er ikke det daglige ‘seks-dages-løb’, der definerer tilværelsens 
værdi og betydning. Det er derimod den særlige – velsignede og hel-
ligede – tid. Det gælder om at ‘hvile’ på sabbatten, at standse op og 
give slip. Gud ønsker, at vi ærer ham ved ‘at gøre ingenting’. Dagen 
er velsignet med et guddommeligt løfte om livets fortsatte beståen 
(sml. 1 Mos 1,22.28 med 2,3), og den er helliget, sat til side som til-
værelsens højdepunkt“ (Die Schöpfung, 213).

Hvordan oplever jeg sabbattens velsignelse og hvile? I hvor høj grad 
er den min uges og min tilværelses højdepunkt? Hvad forhindrer 
mig i, og hvad hjælper mig til, at indrette og opleve sabbatten som 
et højdepunkt?

youtube.com/watch?v=Dfl1icKFKSA 

ONSDAG 30. MARTS 2022

http://youtube.com/watch?v=Dfl1icKFKSA 
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 Es 43,1; 65,17 
Åb 21,1

 Forståelse
 

 
 

 Anvendelse

 

 

Skabelse og nyskabelse

Hvordan hænger skabelse og frelse henholdsvis nyskabelse  
sammen? Hvilket perspektiv åbner denne sammenhæng for?

I Es 43,1 står det samme hebraiske ord (bara) som i 1 Mos 1,1. Det 
benyttes udelukkende i forbindelse med Guds skaben. Himlens og 
jordens skaber er også sit folks skaber – og frelser. ”Han har givet 
det navn og dermed påtaget sig ansvaret og omsorgspligten. Det 
viser sig i, at han har … udfriet sit folk“ (SEB 876). Skabelse og udfri-
else bliver også andre steder beskrevet som en dramatisk, guddom-
melig frelseshandling (fx Sl 89,12-19; Sl 74,12-17; Es 44,24; 51,9-16). I 
Es 65,17 kaldes Guds frelsergerning for sit folk for en nyskabelse. Åb 
21 understreger ligeledes med al tydelighed, at Guds børns endelige 
frelse er forbundet med en radikal nyskabelse.

Gud kendte sin rolle som frelser allerede inden ”verden blev grund-
lagt“ ( Joh 17,24; Ef 1,4; 1 Pet 1,20), så verdens skaber er også ver-
dens frelser. 

”Forholdet mellem frelse og skabelse har forskellige konsekvenser. 
Den første er: Vi bør først og fremmest fremhæve Gud som frelser, 
inden vi begynder at argumentere for eller imod skabelsen (og/eller 
evolutionen). Hvis vi udelukkende fokuserer på skabelsen, er der 
stor sandsynlighed for, at vi forpasser muligheden for at formidle 
Guds kærlighed og nåde til mennesker“ (Die Schöpfung, 36).

TORSDAG 31. MARTS 2022
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 Sl 104 

 Refleksion

 

 Resumé

Egne tanker

Hvem er denne Gud?

Hvordan kan jeg give udtryk for min ”pris til Herren“?

”Men hvad er nu denne Gud? Jeg spurgte jorden, og den svarede: 
Det er ikke mig. Og alt, hvad jorden frembringer, gav mig det samme 
svar. Jeg spurgte havet, dybene og alle væsener, der lever der, og de 
svarede: Det er ikke os, der er din Gud, søg efter ham oven over os. 
Jeg spurgte vindenes susen og alle luftens beboere, og de svarede 
alle sammen: … vi er ikke din Gud. Jeg spurgte himlen, solen, månen 
og stjernerne, og alle gentog: Vi er ikke den Gud, du søger. Så talte 
jeg til alle ting, der omgav mine sanser: I har sagt, at I ikke er min 
Gud; fortæl mig nu noget om ham. Og de råbte til mig med høj røst: 
Din Gud er den, der har skabt os. Det var det opmærksomme blik, 
jeg rettede mod alle tingene, der stillede dem dette spørgsmål, og 
det var deres skønhed, der svarede mig“ (Augustin, Bekendelser,  
X, 6).

Første Mosebog 1 og 2 er Guds kærlighedserklæring til sin skabning.

FREDAG 1. APRIL 2022
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1

2

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Zhu Xi, en kinesisk lærd, har sagt: ”Alle ting har deres rødder og 
deres grene, alle handlinger har en begyndelse og en ende. Når 
man ved, hvad der kommer først og sidst, er man tæt på målet.“

Hvor vigtigt er det at gøre sig tanker om ”begyndelsen“?

  1 Mos 1,1
Hvilken grundlæggende tanke indeholder denne sætning? 

Hvad betyder det for jeres gudsbillede og jeres gudsforhold?

  1 Mos 1,26-31; 2,7
En hasidisk rabbi påstod: ”Menneskets største synd er at  
glemme, at det er et kongebarn.“ 

Hvori ligner vi Gud?

Hvad betyder det for vores selvværd og vores selvforståelse?

Hvilke aftryk fra Bibelens menneskebillede ses den dag i dag i  
vores forståelse af den menneskelige værdigheds ukrænkelig-
hed?

  Mos 2,1-3
På hvilken måde fuldendtes skabelsen om sabbatten? 

Hvad åbenbarer sabbattens indsættelse om Guds forhold til sit 
skaberværk og til menneskene?

Hvilken betydning har troen på, at Gud er skaberen, for den 
måde, I tænker og handler på? 

Hvad ville være anderledes uden troen på en kærlig og  
omsorgsfuld skabergud?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. APRIL 2022
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UGEN 3.-9. APRIL 2022

”Du og kvinden vil altid være fjender, ligesom dit og hendes  
afkom. Mennesket vil knuse hovedet på dig, og du vil hugge ud 
efter menneskets hæl“ (1 Mos 3,15, Bibelen 2020). 

Slangens fristelse kaster Guds skabninger ind i dødens favn. Guds 
nåde derimod retter dem op, tilgiver dem og lover dem en frelser.

Forestil dig, at du bor i et vidunderligt hus ved havet midt i et pragt-
fuldt landskab og i det bedste klima. Du har en dejlig familie og 
hyggelige venner. Du kan beskæftige dig med det, du allerbedst kan 
lide, og du har ingen bekymringer. Det er ligefrem paradisiske for-
hold – ja faktisk et liv i en varig feriemodus. Der findes kun en eller 
to restriktioner. Og på et eller andet tidspunkt bliver netop disse 
skæbnesvangre for dig … Hvorfor mon? Hvordan kunne det ske?

Historien om Adam og Evas fristelse viser, hvordan fristelse opstår, 
hvor vi mennesker har svagheder, hvad synd er, og hvad den kan 
imødegås med.

Søndag ”Har Gud virkelig sagt?“ 1 Mos 3,1-15
Mandag ”Faldet“ 1 Mos 3,6
Tirsdag Ekskurs: Jesu fristelse Matt 4,1-11
Onsdag ”Hvor er du?“ 1 Mos 3,7-13
Torsdag ”Jeg sætter fjendskab“ 1 Mos 3,14-24
Fredag Livet derefter 1 Mos 3,22-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge En fuldkommen verden 
bryder sammen
Første Mosebog 3
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SØNDAG 3. APRIL 2022

1 Mos 3,1-15

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

15

”Har Gud virkelig sagt?“

Med hvilke insinuerende påstande sætter slangen spørgsmåls-
tegn ved Gud?

Hvilken tvivl og hvilke ønsker er jeg modtagelig for?

Navnet Eden (”Fryd“) gør Guds kærlige hensigt – at give mennesket 
et liv i overflod – tydeligt. Midt i havens ro fornemmer Eva slangens 
stemme ved det forbudte træ. Dens spørgsmål til Eva skildrer Gud 
som restriktiv og misundelig. Skaberen lader til at tilbageholde af-
gørende ting for mennesker. Der sættes spørgsmålstegn ved hans 
troværdighed og gode hensigter.

I andet forsøg beroliger fristeren Eva og lover hende evigt liv. Guds 
advarsel står nu som løgn i rummet. Fristelsens højdepunkt er ud-
sigten til magt, (selv)ophøjelse og lighed med Gud. At spise af træet 
til kundskab om godt og ondt betyder at ville bestemme selv, hvad 
der er rigtigt og forkert, uafhængigt af Gud (autonomi). Ved at tvivle 
på Guds ord og karakter fjerner mennesket sig gradvist fra sin ska-
ber.

Reklamebranchen beskæftiger et væld af psykologer til at imøde-
komme eller vække alle tænkelige behov hos kunderne. På den 
måde skal dybe menneskelige længsler – efter anerkendelse, tryg-
hed, rigdom, magt osv. – skabes og (tilsyneladende) tilfredsstilles. 
Hvordan kan man som kunde effektivt værne sig mod vildledning 
og manipulation?

Også i det åndelige liv findes der fristelser, som vildleder os og 
narrer os til noget, der ved nærmere eftersyn viser sig at være fri-
sterens narreværk eller løgne. Det er vigtigt, at man erkender disse 
påvirkninger og at væbne sig imod dem.

”Undersøg mig og se på mit hjerte, Gud! Gransk mine motiver og af-
slør mine tanker! Hvis du ser, at jeg er kommet på afveje, så led mig 
tilbage til det evige livs vej“ (Sl 139,23-24, BPH).
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1 Mos 3,6

 
 Forståelse

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

”Faldet“

Hvilke trin fører til Evas ”fald“?

På hvilke områder oplever jeg lignende elle andre fristelser?

Hvordan reagerer jeg på dem?

Slangen leder med succes Evas opmærksomhed væk fra Gud, som 
er giveren, og mod den tiltrækkende gave. Beslutningen om at spise 
af frugten ligger hos Eva. Hun reagerer i flere trin: se, begære, tage, 
spise… Dette mønster genfindes i andre skriftsteder (sml. 1 Mos 6,2; 
2 Sam 11,2-5). Det faktum, at Jesus allerede vurderer det begærlige 
blik som utroskab (Matt 5,28), viser sanseorganernes enorme ind-
flydelse på vores handlinger.

Overtrædelsen af buddet gennem handlingen følger af den indre 
løsrivelse fra Gud (1 Joh 3,4). Ubemærket formår slangen at aflede 
Evas bevidsthed om hendes identitet som Guds datter. At tilfreds-
stille hendes behov gennem frugten syntes inden for rækkevidde, 
men i stedet for fanges hun i synd. For at overvinde den er indsigt 
og anger, fortrydelse og omvendelse, bekendelse og tilgivelse nød-
vendig (1 Joh 1,9). Der kræves et offer (Hebr 9,22).

I et partnerskab prøver forelskede og gifte mennesker at undgå det, 
der generer den anden. De lægger deres handlinger til rette efter 
det, den anden kan lide. Guds ord opmuntrer os også til at aflægge 
det, der ”adskiller“. I forholdet til Jesus skal en person ikke fremvise 
et fejlfrit liv, men kan ”vandre“ med Gud i Helligånden (1 Mos 5,22). 
”At se hen til Jesus“ (Hebr 12,1-2) bevarer dig i fristelsen.

MANDAG 4. APRIL 2022
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EKSKURS

Matt 4,1-11

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse
 

 

Jesu fristelse

Hvordan afværgede Jesus fristerens angreb?

Hvad kan jeg lære af det?

Blikket vendes fra det første menneskepars fristelse hen til Jesu 
tre fristelser i ørkenen. I begge tilfælde saboterer Satan forholdet 
mellem Gud og mennesket. Fyrre dage efter, at Gud bekræftede sin 
søns identitet ved Jesu dåb (Matt 3,17), sætter Satan spørgsmåls-
tegn ved hans identitet og prøver på at friste Jesus til at bevise, at 
han er Guds Søn. Jesu svar (Matt 4,4.7.10.) ved hjælp af Femte Mose-
bog (5 Mos 8,3; 6,16; 6,13) viser dog hans dybe forankring i Gud, hvis 
trofasthed havde bevaret Israels folk fra sult og død på den 40-årige 
ørkenvandring. Moses’ kald før indtoget i det lovede land om at for-
blive tro mod Gud var Jesu mentale ”føde“ i hans 40 dage i ørkenen. 
Jesus kommer styrket ud af fristelsen med en dybere forståelse af 
sin identitet, opgave og sin fremadrettede udfordring.

For de fleste fysiske problemer findes der midler eller metoder, som 
i det mindste kan lindre symptomerne. Men tilbøjelighed til synd er 
der ikke noget udefrakommende, der kan hjælpe imod. Også foku-
sering på ikke at ville synde svigter totalt. Den daglige beslutning for 
at følge Jesus og ønsket om at lade Kristus bo i os udgør hjørneste-
nen. Vores mål er konstant at være forbundet med Jesus. Bibelen, 
bøn, stilletid og samtaler med andre hjælper til at opretholde denne 
forbindelse.

TIRSDAG 5. APRIL 2022
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1 Mos 3,7-13

 
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 
 Refleksion

”Hvor er du?“

Hvordan er Adams frygt forskellig fra ærefrygt for Gud?

Hvad kan hjælpe mig med at overvinde skammen overfor Gud?

En besynderlig fornemmelse af skam kommer over menneskene – 
det mærkes, at noget i deres indre er gået i stykker (sml. 2,25). Det 
er udtryk for skam og angst på grund af deres overtrædelse, når de 
prøver på at skjule deres egen utilstrækkelighed ved at dække sig 
med figenblade og gemme sig for Gud.

Men Gud opgiver ikke mennesket. Hans middel til at nå sit mål er 
spørgsmål, som kan give menneskene indsigt i den skyld, der er for-
årsaget af deres overtrædelse (sml. 1 Mos 4,6-9). I stedet for at vise 
anger og tage ansvar reagerer Adam og Eva med at skyde skylden 
på hinanden, på slangen og endelig på Gud selv.

En fuldkommen verden ligger i ruiner. Legen er slut. Game over. 
Der er ingen vej tilbage. Enhver, der har spillet Matador, Risc eller et 
andet strategispil, og som har opbygget sit eget imperium, kender 
fornemmelsen af, at spillet lakker mod enden. Uanset om det en-
der med succes eller nederlag – tiden, planlægningen og de geniale 
ting, man har skabt, er borte. Hvor meget tungere må tabet have 
været for Adam og Eva, da synd og død kom ind i verden. ”I den 
visnende blomst og det faldende blad var Adam og hans hustru 
vidne til de første tegn på forfald. De blev levende erindret om den 
barske kendsgerning, at alt, hvad der lever, må dø“ (Ellen White, Ud-
dannelse, Dansk Bogforlag, s. 26). Synd er ikke noget harmløst spil. 
Selvom også al synd har følger, opgiver Gud ikke en eneste synder.

”Hele verden bliver ny, når Gud tilgiver synd“ (Martin Luther).

ONSDAG 6. APRIL 2022
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1 Mos 3,14-24

 
 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

”Jeg vil sætte fjendskab“

Hvilke vidtrækkende følger af synden skildres her?

Hvor ser jeg mig selv i denne opremsning?

Det bebudede fjendskab vedrører først og fremmest forholdet 
mellem menneske og slange, men i Skriftens sammenhæng også 
til kvindens afkom og dem, der følger fristeren. Udtrykket afkom i 
ental kan også referere til en enkelt person (jf. Gal 3,16). Udsagns-
ordet at knuse, som her optræder to gange (knuse hovedet - knuse 
hælen), antyder en kamp på liv og død mellem slangen og afkom-
met. Det er Bibelens første messianske løfte, som viser hen til Jesus 
Kristus. På korset blev Satans magt brudt og dommen beseglet (Åb 
12,7-11). Slangen og marken forbandes, men Gud forbander ikke 
menneskene.

I retspraksis er en frifindelse en bekræftelse af uskyldsformodnin-
gen ved en domstol. Vi er ikke uskyldige over for Gud, men dømte 
– og retfærdiggøres alligevel (Rom 3,19), fordi Jesus tog vores død på 
sig (6,23a) synden inklusive (3,25). Vi erklæres for retfærdige (Rom 
5,19). Paulus sammenligner Adams fald med Jesu retfærdiggørelse 
og slutter deraf: ”Men da synden blev større, blev Guds nåde endnu 
større“ (Rom 5,20 BPH).

TORSDAG 7. APRIL 2022
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 1 Mos 3,22-24
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Livet derefter

Hvad betyder tabet af Edens Have for menneskene?

Hvordan påvirker Guds adfærd over for Adam og Eva i Første  
Mosebog 3 min omgang med andre?

Edens Have var mødestedet mellem Gud og mennesket. Teologer 
peger på en række sproglige paralleller mellem Edens have og ta-
bernaklet som Guds helligdom. Eksempler på dette er for det første 
Guds vandring midt i haven hhv. gennem tabernaklet midt blandt 
folket (1 Mos 3,8; 3 Mos 26,12; 5 Mos 23,15; 2 Sam 7,6 –7), for det an-
det, de trin af hellighed, der vises i forgården, i det hellige og i det al-
lerhelligste, som igen kan sammenlignes med jorden, Edens have og 
havens midte. Adam og Eva mistede ikke kun deres hjem, men også 
deres intime mødested med Gud. Men i Kristus skulle relationen til 
Gud opleves igen på en helt ny måde.

De første mennesker tvivlede på Guds visdom og kærlighed og be-
sluttede sig for at leve efter deres egen vilje. De overtræder hans 
bud. Og alligevel giver Gud dem en ny begyndelse med Jesus Kristus 
som frelser efter sit løfte.

FREDAG 8. APRIL 2022
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1

2

3

 

4

Spørgsmål til drøftelse

Hvad mener I om følgende udsagn:  
”Ret dit blik ikke på gaven, men på giveren.“

Hvad taler for og hvad imod denne tanke?

  1 Mos 3,1-6
I hvor høj grad er vi mennesker de overrumplede ofre for en  
fristelse, som vi har svært ved at modstå?

Adskillelsen fra Gud sker gradvis. Hvornår sker det egentlige  
brud i forholdet til ham? Hvilken indflydelse har vi selv på det?

Hvad får folk til at ville leve uafhængigt af Gud?

Hvilke eksempler på mennesker kan du komme i tanke om,  
der forblev stærke i fristelsen? Hvad hjalp dem?

  1 Mos 3,7-15
Hvorfor gemmer Adam og Eva sig for Gud? 
Hvordan omgås I skyld og skam? 
Hvad hjælper mod at placere skylden hos andre?

I hvor høj grad er frygt for Gud berettiget? 
Hvordan kan vi undslippe denne kvide og hjælpe andre ud af 
samme?

  1 Mos 3,16-24
Følgerne af syndefaldet er mangfoldige og varige. Skal vi bare 
leve med det, eller må vi også forsvare os imod det (f.eks.  
smertefri fødsel, partnerskab mellem kønnene, ukrudts- 
bekæmpelse/gødning)?

DIALOG TIL SABBATTEN 9. APRIL 2022
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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)
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SØNDAG 10. APRIL 2022

1 Mos 4,1-2

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion

 

23

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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1
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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
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UGEN 17.-23. XX 2022

”Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene …  
Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme,  
sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre“ (1 Mos 8,21b-22).

Gud holder fast i relationen til menneskene på trods af alle genvor-
digheder.

”Sagnet“ om den altødelæggende vandflod, der udslettede alt liv 
på jorden, er kendt af næsten alle folkeslag, i alle kulturer og på 
alle kontinenter. Historien findes overleveret i omkring 270 versio-
ner verden over. Den fortælles forskelligt, men i det store og hele 
handler den om, at en vred guddom er træt af menneskeslægten og 
ødelægger den i en mægtig oversvømmelse. Men der gives en ny 
chance, en ny begyndelse. En eller nogle få overlever infernoet og 
grundlægger en ny civilisation.

Genesis (Første Mosebog) fortæller også om syndfloden, som 
ordret betyder så meget som ”den store vandflod“ (Dette udtryk 
anvendes herefter). Bibelens vandflodshistorie er relateret til ska-
belsesberetningen. Efter vandfloden opstår en verden, som vi ken-
der og oplever den i dag. Den er stadig fuld af skønhed og undere, 
men også fuld af grusomhed og vold. Denne ”nye“ verden med dens 
mennesker er ikke desto mindre under Guds beskyttelse og velsig-
nelse – han opgiver den ikke.

Søndag Forfærdelsen 1 Mos 6,5-7
Mandag Planen 1 Mos 6,8-22
Tirsdag Vandfloden 1 Mos 7
Onsdag Barmhjertigheden 1 Mos 8,1-5 og 21
Torsdag Den nye begyndelse 1 Mos 8,6 til 9,7
Fredag Pagten 1 Mos 9,8-17

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Den store vandflod
Første Mosebog 6,5-9,17
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SØNDAG 17. APRIL 2022

1 Mos 6,5-7

 Forståelse

 

 Anvendelse

31

Forfærdelsen

Hvad ser Gud, når han iagttager jorden?  
Hvilke følelser kommer op i ham?

Hvordan påvirker Guds radikale bemærkninger mig? 
 
Hvordan reagerer jeg på åbenlys ondskab og uretfærdighed?

Disse vers er en vigtig del af forhistorien. De viser Guds forfærdelse 
over menneskets færden og åbenbarer den beslutning, han har 
taget. I modsætning til guderne fra andre historier er Bibelens Gud 
ikke generet af menneskene[-s larm red.] som i det såkaldte [sumeri-
ske red.] Atrahasis-epos.

Herren så (v. 5) står i skarp kontrast til udsagnet i 1 Mos 1,31 (1931). 
Dengang var alting såre godt, men nu ser Gud udelukkende men-
neskenes ondskab. Han ser, at menneskene mobber og bekriger 
hinanden og begår uretfærdigheder – og han lider og er bedrøvet. 
Det, der volder Bibelens Gud mest smerte er ikke, at de gør ham 
fortræd, men at de skader hinanden.

”Han fremstilles her ikke som den alvidende, der ved alt på forhånd, 
men som en far, der giver sine børn frihed og løber den risiko, at de 
vender ham ryggen“ (SEB 17).

Mere om Atrahasis: denstoredanske.lex.dk/Atrahasis

”Gud, du kalder mig til at engagere mig i verden. Derfor beder jeg 
dig: Åben mine øren, så jeg blandt de mange stemmer kan erkende 
din stemme og høre de fattiges råb. Åben mine øjne, så jeg kan se 
uret og undertrykkelse. Åben min forstand, så jeg kan gennemskue 
de komplekse strukturer, der fører udbytning og fattigdom med 
sig. Giv mig mod til at gå nye veje i mit engagement for fred og ret-
færdighed. Giv mig ydmyghed, så jeg kan begynde en ny livsstil, der 
svarer til din plan for skabelsen“ (Daniel Vychtil).

https://denstoredanske.lex.dk/Atrahasis
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1 Mos 6,8-22

 
 Forståelse

 

 

 
 

 

 Refleksion
 

Planen

Gud er forfærdet, men han handler ikke i affekt.  
Hvordan beskrives hans fremgangsmåde?

Stoler jeg på Gud, at han også i dag holder verden i sin hånd? 
Hvad kan være min ”ark“?

Dybt bedrøvet over den grænseløse udbredelse af vold på jor-
den beslutter Gud sig for at udslette alt levende (v. 13). Men selv i 
forfærdelsen over menneskenes ondskab bliver hans godhed og 
barmhjertighed synlig. For ”Noa fandt nåde for Herrens øjne“ (v. 8). 
Det hebraiske ord for fortrydelse hhv. beklagelse (nakham) går igen i 
navnet Noa (Noakh), der betyder ”trøst“ (5,29).

Gud præsenterer Noa for sin plan og giver ham klare anvisninger. 
Han skal bygge en ark, altså ikke et skib i almindelig forstand, men 
en stor kasse, hvis mål angives nøjagtigt (v. 15-16). Det hebraiske 
ord for ark (v. 14) er det samme egyptiske låneord, som brugtes på 
den lille kasse, som den spæde Moses blev skjult og bevaret i, så han 
senere kunne føre Israel ud af Egypten (2 Mos 2,3).

Kassens mål relaterer ikke til skibsbygning, men viser derimod pa-
ralleller til Salomons tempel (1 Kong 6,2). Templet som rum for det 
hellige gjaldt som tilflugtsrum for menneskene. Noa skal sammen 
med sin familie og alle dyr finde tilflugt i denne kasse.

”Guds pagt med Noa betyder, at Gud indgår en særlig forbindelse 
med ham: Han garanterer hans redning, hvis han følger Guds  
anvisninger (v.18.22)“ (SEB 17).

”Din hånd er over mig, jeg står under dine vinger.
Din hånd er under mig, i den er jeg tryg.
Din hånd er bag mig, og du giver mig styrke.
Din hånd er foran mig, og med den jævner du min vej.“

MANDAG 18. APRIL 2022
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1 Mos 7

 

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 Refleksion

Vandfloden

Hvordan beskrives den store vandflod? 

Hvilke paralleller findes der i teksten mellem historien om vand-
floden og skabelsesberetningen?

Hvor finder jeg beskyttelse og sikkerhed i vanskelige tider?

Den store vandflod bryder løs og vandet stiger i 150 dage. Hele jor-
den og de højeste bjerge oversvømmes. Sprogligt og indholdsmæs-
sigt er genklangen fra skabelsesberetningen i Første Mosebog 1 og 
2 ikke til at overse. Men denne gang tager Gud sit gode skaberværk 
tilbage. ”Himmelhavet bryder ned på jorden, og det af Gud tæm-
mede urhav vælder frit op gennem gabende kløfter … Det kaotiske 
urhavs engang adskilte halvdele (1 Mos 1,7-9) samles igen. Skaber-
værket begynder at synke tilbage til kaos. Katastrofen rammer ikke 
blot mennesker og dyr, men jorden (6,13; 9,11) endog hele kosmos“ 
(Gerhard v. Rad, Genesis, Göttingen 1976, 96). Kaos er tilbage over 
urhavet (1,2). Det er en rystende historie, at Gud i fortiden tager 
skaberværket tilbage.

Teksten ligner til forveksling en drejebog til en katastrofefilm, men 
her er der ikke behov for tekniske animationer. Alt er virkeligt. 
Skæbner, der ofte rammer os med magt som en stormflod, er også 
virkelige. I Noas tilfælde har Gud på forhånd sørget for et tilflugts-
rum, hvor mennesker og dyr kan overleve. Hvor kan vi finde ”en ark“ 
eller ”et tilflugtsrum“, når vi oplever ”stormflods“-tider?

”Nu har floderne rejst sig, Gud, floderne har rejst deres brøl,  
floderne har rejst deres bølger. Men stærkere end larmen fra de 
vældige vande og havets brænding er du, Gud, stærk i det høje“  
(Sl 93,3-4 2020).

TIRSDAG 19. APRIL 2022
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1 Mos 8,1-5 og 21

 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Barmhjertigheden

Hvordan skildres katastrofens videre forløb?
Hvordan begrundes Guds beslutning?

Hvordan har jeg oplevet, at Gud tænker på mig?

Selv på baggrund af total ødelæggelse og håbløshed ”glemte“ Gud 
ikke Noa og alle dyrene i arken. Han har omsorg for dem og gør en 
ende på vandfloden. Nåden vinder over dommen. Gud sendte i be-
gyndelsen den mægtige vandflod på grund af menneskers ondskab 
over jorden, men erkender nu, at mennesket er som det er: i stand 
til både godt og ondt. Alligevel modtager det Guds løfte om trofast-
hed (v. 21).

Tilbage står bevidstheden om, at menneskets eksistens faktisk er 
uberettiget på grund af dets ondskab. Guds ”alligevel“, som udsprin-
ger af hans godhed, stilles op imod denne viden. Alligevel vil jeg 
fortsætte med jer. Guds ”angren“ er en af Guds vigtigste og mest 
positive egenskaber. Det er ren nåde, at Gud trods alt vender sig 
mod mennesket og ”angrer“ den særdeles berettigede dom. Guds 
”angren“ er i bund og grund evangeliet, altså frelsesbudskabet til 
mennesket.

”Du er barmhjertig og fortærer al min skyld. 
I din trofasthed hjælper du mig op.
Du kaster alle mine synder ned i havets dyb. 
Hvem er en Gud som du, der tilgiver synd og uret?
Hvem er en Gud som du, hvis vrede ej forbliver evigt?
For du elsker at være nådig“ (ghs 369)

”Guds fred er Guds trofasthed på trods af vores troløshed“  
(Dietrich Bonhoeffer).

ONSDAG 20. APRIL 2022
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1 Mos 8,6 til 9,7

 

 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Den nye begyndelse

Hvad siger teksten om den ”nye“ verden efter den store vandflod?

Hvordan suppleres forståelsen af skabelsen af historien om  
vandfloden?

Efter længere tids venten er jorden tør igen, og Gud opfordrer men-
nesker og dyr til at forlade arken. Mennesket træder ikke ved egen 
magt ud på den friske jord, der nu er dukket op af kaosset igen. Det 
er Gud selv, der giver jorden fri til de overlevende. Da Noa står på 
fast grund igen, rejser han et alter og takker Gud for deres redning.

I Første Mosebog 9,1-7 gentages velsignelsen over menneskeheden 
(jf. 1,22.28). Gud giver menneskene en mulighed for en ny begyn-
delse. Men de har ikke længere nogen direkte forbindelse til ver-
dens første herlighed, som den var fra skabelsens dage. Den store 
vandflod skiller disse to tidsaldre ad. Fra kapitel 9 beskrives den af 
os kendte verden. Der hersker andre klimatiske betingelser (8,22), 
velsignelsen gælder familieoverhovederne (sml. 9,1 med 1,28), 
mennesker jager dyr og spiser deres kød (v. 3), og der kommer en 
straffelov for forbrydelser (v. 5-6). Det understreges udtrykkeligt, at 
mennesket er skabt i Guds billede, dog med hang til det onde. På ny 
giver Gud mennesket den opgave at passe på sig selv, sin næste og 
jorden.

Hvilken rolle spiller kristne i verden? Det bliver hele tiden tydeligere: 
Jorden er ikke ”bombesikker“ – hvilke konsekvenser skal vi uddrage 
heraf? Hvordan kan vi få en anden indstilling end ”efter mig syndflo-
den“ (Madame de Pompadour, 1757)?

”Mennesket har brug for naturen, naturen har ikke brug for menne-
sket. Mennesket er en del af naturen, men står ikke over den. Først, 
når mennesket har forstået det, har det en chance for at overleve“ 
(Richard v. Weizäcker, ty. forbundspræsident) Hvordan skal v. 2 for-
stås i denne kontekst?

TORSDAG 21. APRIL 2022
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 1 Mos 9,8-17
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Pagten

Hvad kendetegner pagten med Noa?

Hvilken betydning har det, at Gud forpligter sig selv over for mig?

”Guds pagt her er hans frie, suveræne viljeserklæring, det betin-
gelsesløse løfte om at bevare livet på jorden. Mennesket pålægges 
ingen forpligtelser som partner i pagten. Gud binder sig til sit løfte 
gennem pagtens tegn. Det er faktisk ikke menneskene (som det  
almindeligvis forstås), der skal blive mindet om den, men Gud 
ønsker at minde sig selv om det. Guds JA til sin skabning er lige så 
ubrydeligt som naturlovens relation viser sig mellem regn og regn-
buen“ (SEB 20).

Historien om den store vandflod giver vished om, at Gud forbarmer 
sig over sine faldne skabninger, at de trods alle trusler er trygge i 
hans hånd og står under hans beskyttelse.

FREDAG 22. APRIL 2022
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1
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Spørgsmål til drøftelse

”Hvad os angår, burde Gud straffe os med daglige vandfloder?“  
( Johannes Calvin)

Hvad tænker I om dette udsagn?

  1 Mos 6,5-7
I hvor høj grad kan I forstå Guds reaktion?

Hvordan reagerer vi på ondskab og uretfærdigheder?

  1 Mos 6,13-22 og 1 Kong 6,2
Hvad forbinder arken med templet?

Hvad kan i disse stormfulde tider være et tilflugtssted for os  
i dag?

  1 Mos 6,5-7 og 8,21-22 
Hvordan skal Guds dobbelte ”anger“ forstås?

Hvor længe gælder dette løfte?

  1 Mos 9,1-7
Hvad er den store vandflods resultater og eftervirkninger?

Hvad har ændret sig hos menneskene, og hvad har ændret sig  
hos Gud?

Hvordan hjælper vandflodsfortællingen os til bedre at forstå  
verden og vores rolle i den?

Hvordan kan vi bevare Guds skaberværk og stå op for mere  
retfærdighed og fred?

DIALOG TIL SABBATTEN 23. APRIL 2022
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UGEN 24-30. APRIL 2022

”Det var Noas sønners slægter i deres slægtshistorie, folkeslag for 
folkeslag. Fra dem udgik folkeslagene på jorden efter vandfloden“ 
(1 Mos 10,32).

Bibelen tegner et nøgternt billede af menneskehedens udvikling ef-
ter vandfloden. Gud er dog fortsat interesseret i menneskene og en 
aktiv del af deres historie.

Med regnbuen som pagtstegn afsluttes beretningen om vandflo-
den, men ikke Noas historie. Teksten fortsætter med hans slægtshi-
storie og munder ud i folkeslagenes historie. Der tegnes et billede af 
menneskehedens udvikling efter vandfloden. Det begynder med en 
enkelt familie og bredes ud over hele den dakendte verden. 

Noas familie overlevede på forunderlig vis i arken. På grund af Guds 
barmhjertighed undgik den katastrofen. Også andre bibelske per-
sonligheder som for eksempel Lot og også hele Israels folk fik lov til 
at opleve udfrielse. 

Hvilken indvirkning har Noa og hans families erfaring haft på men-
neskehedens videre udvikling efter vandfloden? 

Søndag Noa, vinbonden 1 Mos 9,18-20
Mandag Upassende opførsel 1 Mos 9,21-24
Tirsdag Vidtrækkende konsekvenser 1 Mos 9,25-29
Onsdag Folkeslagene på jorden 1 Mos 10,1-32
Torsdag ”Vi er ét folk!“ 1 Mos 11,1-4
Fredag Spredt ud over hele jorden 1 Mos 11,5-9

Hovedtanke

 Introduktion

Oversigt

5. 5. ugeuge Efter vandfloden
Første Mosebog 9,18-11,9
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SØNDAG 24. APRIL 2022

1 Mos 9,18-20

 Forståelse

 

 Refleksion

39

Noa, vinbonden

Hvilken rolle spiller den information, at Noa plantede en vingård? 

Hvad betyder nutidens tekniske og kulturelle fremskridt for mig?

Noa nævnes som det første menneske, der plantede en vingård.  
Udsagnsordet plante har hidtil udelukkende været brugt i forbin-
delse med Gud, der plantede en have i Eden (2,8). Idet Noa anlæg-
ger en vingård, følger han Guds eksempel og opfordringen til at 
dyrke jorden (2,15).

Med vindyrkningen løftes landbruget op på et nyt niveau. Det er 
mere avanceret at kultivere vin end at dyrke jorden, som det hidtil 
er blevet beskrevet, og det kræver større faglig indsigt. Denne korte 
randbemærkning dækker muligvis over mange års erfaring. 

Nogle fortolkere ser en sammenhæng mellem Noas navn (”ro“; 
”trøst“) og vindyrkningen. ”Han skal være vores trøst i vores arbejde 
og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet“ 
(5,29). Vinen kan give en sådan trøst, som Bibelen nævner flere ste-
der. Den advarer mod overdreven brug (Ordsp 23,29-35; Es 5,11-12; 
Hos 4,11), men værdsætter den som en Guds gave (Sl 104,15).

”Det var ikke forkert af Noa at plante en vingård. Vin hører til de 
ædle planter i Guds skaberværk. Kristus brugte den til at illustrere 
sit forhold til menigheden ( Joh 15) og ærede dens frugt, idet han 
drak vin den sidste aften i sit jordiske liv (Matt 26,27-29). Druesaft er 
til stor velsignelse for kroppen, så længe den ikke er gæret“ (ABC-D 
1, 368).
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1 Mos 9,21-24

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

Upassende opførsel

Hvad var det mon, der fik Kam til at reagere, som han gjorde? 
 
Hvorfor taler mennesker gerne om andres svagheder?

Konflikten, der udspringer af denne episode, skyldes ikke så me-
get Noas adfærd, men er snarere et resultat af en af sønnernes 
reaktion. Man forstår nok bedre Kams opførsel, når man læser en 
bemærkning fra et Akhat-epos, en ugaritisk tekst fra det andet år-
tusind før Kristus. Den siger om en søns forpligtelse over for sin far: 
”Han skal sætte en mindesten for sin far, … udbedre det gamle tag 
for sin far, hvis det er blevet utæt, og det regner igennem det, vaske 
hans snavsede tøj og tage faderens hånd og støtte ham, hvis han er 
beruset“ (Noah J. Ebach, Die Geschichte eines Überlebenden, Leipzig, 
2001, 140).

Det ville have været Kams pligt at hjælpe sin far. Kam ikke alene 
undlader det, men han sladrer ovenikøbet skadefro om situationen. 

Kams brødre reagerer helt modsat. Man får en detaljeret beskri-
velse af, hvordan de tager faderens kappe over deres skuldre og går 
baglæns ind i teltet for at tildække deres nøgne far. Muligvis havde 
Kam taget kappen med ud til dem som ”bevis“ for, at de skulle tro 
på ham. 

”Mennesker fortæller oftere negative historier om hinanden end 
positive, fordi de elsker drama“ (Hilary Duff).
 

MANDAG 25. APRIL 2022
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1 Mos 9,25-29

 

 Forståelse
 

 

 

 Refleksion

 

Vidtrækkende følger

Hvilke konsekvenser havde Kams adfærd for hans efter- 
kommere? 

Visse handlinger kan endda have konsekvenser for de efter- 
følgende generationer. Hvor oplever jeg det?

”På den tid var det vanærende at vise sig nøgen. En søn, der van-
ærer sin far, forbandes og må leve et liv i skændsel. Skændslen be-
står i, at ‘han skal leve som træl iblandt sine egne brødre’. Næste pa-
rallel til dette finder vi i 1 Mos 27,29: ‘Du skal være hersker over dine 
brødre, din mors sønner skal kaste sig ned for dig’ og tilsvarende i 
27,40: ‘… og for din bror skal du trælle.’ Dertil kommer begyndelsen 
på fortællingen om Josef, hvor en brors magt over sine brødre er et 
fremtrædende tema. Begge paralleller hører til patriarkernes histo-
rie. Man skal ikke primært opfatte trældommens forbandelse blandt 
brødrene i 9,25 som politisk slaveri. Den skal snarere ses ud fra 
et familiært synspunkt, hvor det var unaturligt og ret uhørt, at en 
bror skulle blive sine brødres træl. Denne forbandelse kan ganske 
vist have en virkning på det politiske område, men den er i første 
omgang tænkt som en social foranstaltning: Hvor straffen i 4,1-16 
er udstødelse fra fællesskabet, er den her den ene brors trældom 
under sine brødre“ (BKAT, Claus Westermann, Genesis 1-11, Neukir-
chen-Vluyn, 1974, 658).

Vi kan frit vælge vores handlinger, men ikke deres konsekvenser 
(ifølge Stephen R. Covey).

TIRSDAG 26. APRIL 2022
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1 Mos 10

 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

Folkeslagene på jorden

I hvor høj grad er menneskehedens udbredelse såvel en gave  
som en udfordring? 

Oplever jeg folkeslagenes mangfoldighed som en berigelse?

I bibelkommentarer kaldes denne oversigt undertiden for ”folke- 
tavle“.

Denne oversigt over folkeslag forbinder Noas families historie med 
alle andre menneskers og viser, hvordan menneskeheden forme-
rede sig og udbredtes over hele jorden, idet Gud havde givet løftet 
om frugtbarhed. Denne mangfoldighed var en del af Guds hensigt 
med skabelsen (1 Mos 1,28). Samtidig viser historien, at denne ud-
vikling har haft et iboende konfliktpotentiale, som kan medføre ra-
cisme, fjendskab nationer imellem, krig og undertrykkelse.

Folketavlen gør det dog klart, at alle folkeslag har deres oprindelse 
hos Noa, og at alle er beslægtet med hinanden. De udgør én stor fa-
milie. Dette gælder også Israels ærkefjender som Assur og Kana án, 
og det gælder også nationer, der befinder sig langt væk som for 
eksempel Tarshish.

Oversigten tegner et billede af de spændinger, der herskede, da Is-
rael indtog Kana án.

Folketavlen fortæller, at hebræernes verden hører til blandt Noas 
efterkommere. De fleste navne forbindes ikke med enkeltpersoner, 
men med etniske grupper og lande. ”Det ville svare til, at vi beskrev 
vores historie således: ‘Europas efterkommere: England, Frankrig, 
Spanien … England blev far til Amerika, Canada … Også Spanien fik 
børn: Californien, Mexico …’ og så videre“ ( John C.L. Gibson, Ausle-
gung des AT, 1. Mose, Bd. 1. Neukirchen-Vluyn, 1988, 176).

ONSDAG 27. APRIL 2022
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1 Mos 11,1-4

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

”Vi er ét folk“

Hvad er formålet med denne tilstræbte enhed? 

Under hvilke omstændigheder kan ønsket om enhed snarere  
blive til et problem end en løsning?

Beretningen om Babelstårnet står lige før menneskehedens udbre-
delse i 1 Mos 10. Menneskene har formeret sig og er nået til områ-
det mellem Eufrat og Tigris (det nuværende Syrien og Irak). De slår 
sig ned her og påbegynder et stort anlagt byggeprojekt. Der skal 
bygges en by og et tårn, som når op til himlen.

Der nævnes to årsager til dette forehavende: higen efter berøm-
melse og frygten for at blive spredt. Men Gud havde jo planlagt, 
at menneskeheden skulle spredes og opfylde jorden (1 Mos 1,28). 
Menneskene efter vandfloden vil dog hellere blive sammen. De vil 
være ét folk med ét sprog og samle sig i én by med ét tårn. Er det 
en dårlig ide? Jesus bad da for, at hans disciple måtte være ét ( Joh 
17,21).

Det afgørende er, på hvilken måde der skaffes enhed. I Babel er det 
mennesker, der vil tvinge en enhed igennem baseret på behovet 
for berømmelse samt frygt for adspredelse, det vil sige for at miste 
betydning. En sådan af mennesker kunstigt etableret enhed bliver 
gud-løs, rebelsk og totalitær. I det 20. århundrede forsøgte både 
nationalsocialisterne og kommunisterne at gennemtvinge noget 
lignende ved at skræmme og endda udslette anderledes tænkende. 
Vor tids babelstårne er nye ideologier og politisk og religiøs ekstre-
misme (fx islamisme).

TORSDAG 28. APRIL 2022
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 1 Mos 11,5-9
 

 Forståelse

 

 

Resumé

Egne tanker

Spredt ud over hele jorden

Hvori består det humoristiske her? 
 
Hvad betyder Guds sindsro for mig?

Menneskene fortsætter målrettet med at gøre kulturelle og tekniske 
fremskridt. I stedet for, at Gud nu bliver usikker og føler sig nød-
saget til at værne sig imod det, tager historien en anden drejning. 
Bemærkningen om, at Gud først må bevæge sig ned for at tage det 
byggeri i øjesyn, som angiveligt skulle nå helt op i himlen, er et fint, 
ironisk træk i denne historie (SEBs kommentar til v. 7: Guds opfor-
dring til sig selv er subtil ironi).

Sprogforvirringen og folkets adspredelse er ikke så meget Guds 
straf, som det er tegn på hans barmhjertighed affødt af kærlighed. 
Menneskene beskyttes mod sig selv og gør til syvende og sidst det, 
som fra begyndelsen af var Guds plan, nemlig spredes over hele jor-
den (jf. onsdagsafsnittet).

Vandfloden har ikke medført bedre mennesker. Men Gud lader dem 
gøre nye erfaringer og følges med dem på vejen.

FREDAG 29. APRIL 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvordan kan en ny start efter en katastrofe være en chance? 
Kom med eksempler!

  1 Mos 9,18-20
På hvilken måde var Noas vinplantning et kulturelt fremskridt? 
Er det rimeligt at være taknemmelig for moderne tekniske og kul-
turelle præstationer, som mennesker har frembragt? 
– I så fald med hvilken begrundelse?

  1 Mos 9,21-27
Hvad er det, der er så fristende ved at udbrede sig om andres fejl? 

Hvornår er det bedre at skjule end at afsløre fejl og svigt? 

Er ”skjule“ det samme som at ”feje ind under gulvtæppet“?

  1 Mos 11,1-9
Hvilke chancer og hvilke risici kan der ligge i, at mennesker er 
enige? 
Hvordan oplever I det i jeres omgivelser?

Hvilken betydning har det for jer, at Gud på trods af menneskers 
mange svigt bliver ved med at ledsage dem?

DIALOG TIL SABBATTEN 30. APRIL 2022
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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
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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

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

7. 7. ugeuge Abraham – pagten
Første Mosebog 15-18



55

SØNDAG 8. MAJ 2022

1 Mos 15

 Forståelse

 

 Anvendelse
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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
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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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1 Mos 17

 Forståelse
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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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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
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1 Mos 18,16-33

 

 Forståelse
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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
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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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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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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
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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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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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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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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



69

 

1

2

3

 

4

5

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
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UGEN 22.-28. MAJ 2022

”Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg 
vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, 
hvad jeg har lovet dig“ (1 Mos 28,15).

Gud udvælger mennesker med fejl. Menneskers mange omveje er 
det stof, som Guds frelseshistorie er gjort af.

1.000 farer – du vælger selv! Der er udkommet en hel serie bøger 
med dette slogan, siden Edward Packard udgav sin bog: Die Insel der 
1000 Gefahren i 1976. Det fascinerende ved disse bøger er, at der er 
mulighed for forskellige handlingsforløb. Læseren er med til at be-
stemme handlingen, idet man i hovedpersonens sted træffer valg, 
der afgør, hvor man derefter skal fortsætte sin læsning. Uheldige 
beslutninger kan til hver en tid annulleres og eventuelt erstattes af 
mere hensigtsmæssige valg. Der er således garanti for, at historien 
ender godt.

Første Mosebog er ikke en interaktiv bog. ”Desværre“, kunne vi 
mene dér, hvor vi ikke bryder os om de agerende personers valg. 
Eller ”heldigvis“?

”Bibelens personligheder skildres med alle deres fejl og tåbelige 
beslutninger … Hvis de var blevet fremstillet uden svagheder, ville 
vi … med vores fejl og svigt fortvivle. Men når vi ser, hvordan andre 
kæmpede sig ud af vanskeligheder“ (WAB 219), så …

(Vil du vide mere, så) læs videre fra 1 Mos 25,19!

Søndag Jakob og Esau 1 Mos 25,19-34; 
   26,34-35
Mandag Har Gud brug for hjælp til sin plan? 1 Mos 27,1-40
Tirsdag Konsekvenser 1 Mos 27,41-28,9
Onsdag Jakobs stige 1 Mos 28,10-29,14
Torsdag Frelseshistorie – ikke perfekt historie 1 Mos 29,14-30,24
Fredag Omvendelsens vej 1 Mos 30,25-43

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Jakob – ham, der  
fortrænger sin bror
Første Mosebog 25,19-30,43
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1 Mos 25,19-34;
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Jakob og Esau

Hvad er Jakob henholdsvis Esau ude på? 
Havde de andre muligheder end dette dårlige kompromis?

Abraham er død (25,8-11). Fra og med v. 19 begynder et nyt afsnit 
af patriarkernes fortælling. I det følgende er der fokus på, hvordan 
Gud opretholder sin pagt med Abrahams efterkommere, og hvor-
dan hovedpersonerne forholder sig til dette. Isak og Rebekka håber 
i 20 år på at få børn. Så fødes Jakob og Esau. Hos Abraham og Sara 
var det anderledes: De hjalp løftet lidt på vej efter at have været 
barnløse i 10 år (16,3). Brødrene opfattede hinanden som konkur-
renter lige fra fødslen.

Isak elsker Esau, som ved noget om jagt, er impulsiv og lever i nuet. 
Han har kun foragt tilovers for førstefødselsretten og Guds løfter 
(25,34; sml. Hebr 12,16-17). Esau gifter sig endda med kvinder uden 
for Abrahams familie.

Rebekka derimod elsker Jakob. Han er et ”ordentligt“ menneske, 
han er klog og ønsker sig førstefødselsretten. Han tænker på den 
fremtid, som han som yngste bror har fået stillet i udsigt, men går 
ganske vist sine egne, egoistiske veje.

Stærke og svage sider er to sider af samme medalje: Stærk motiva-
tion er ofte impulsiv; kortsigtethed kan være et udtryk for, at man 
holder fokus. Den, der er ”ordentlig“, mangler muligvis rygrad, og 
klogskab kan udnyttes manipulerende. Gud foretrækker ikke be-
stemte personligheder frem for andre. Det afgørende er, hvad vores 
sind og hjerte fokuserer på.

”Man bebrejder altid mennesker, at de ikke erkender deres svag-
heder. Men de kender i endnu mindre grad deres stærke sider. De 
er som i de øverste jordlag. Der kan være skjulte skatte på mange 
ejendomme, uden at ejerne har undersøgt det“ ( Jonathan Swift, irsk 
forfatter).
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1 Mos 27,1-40

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

Har Gud brug for hjælp til sin plan?

Hvem kan gøres ansvarlig for hændelsen? 

Hvordan passer vores ageren ind i Guds plan?

Efterhånden er Jakob og Esau blevet modne mænd, men forældrene 
er endda involveret i brødrenes indbyrdes magtkampe. 

Isak holder fast ved Esau som den ene efterkommer stik imod Guds 
forudsigelse (25,23) og imod brødrenes ”handel“ vedrørende før-
stefødselsretten. Isak ønsker at velsigne Esau, uden at nogen skal få 
kendskab til det. Esaus festklæder signalerer, at det drejer sig om en 
højtidelig handling.

Jakobs bedrag i forhold til faderens specielle velsignelse udspringer 
derimod af Rebekkas ”kreative“ plan. Det er, som om hun vil hjælpe 
Gud lidt på vej – ligesom Sara gjorde engang (16,2). Jakob giver 
endda Gud skylden for, at det lykkes (27,20).

Teksten afslører ikke, om noget af alt dette i virkeligheden var en 
del af Guds plan eller ej. Der vurderes eller moraliseres ikke. Herren 
forekommer imidlertid ikke som handlende subjekt her.

Somme tider savner vi Guds handlen eller i det mindste en klar ide 
om hans plan. Spændingen kan af og til være så stærk, at det (øjen-
synligt) ædle mål helliger det (åbenlyst) tvivlsomme middel. Og vi 
har endda til hver en tid mulighed for at spørge Gud til råds, før vi 
handler – ligesom Rebekka og Isak gjorde til at begynde med (25,22; 
26,25). Vi skal ikke forcere Guds plan. Men vi har lov til at stole på, at 
han hjælper os, når vi af et oprigtigt hjerte spørger om hans vilje og 
retter os efter den (sml. Jak 1,5).

MANDAG 23. MAJ 2022



73

1 Mos 27,41-28,9

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Konsekvenser

Hvilke motiver har personerne for det, de gør? 
(Hvordan) kan fejl, der er blevet begået, gøres godt igen?

Dette ene bedrag udløser blandt alle involverede parter en ubeha-
gelig følelse og forskellige strategier for at hytte eget skind og undgå 
konsekvenserne: 

Rebekka er bekymret for sin yndlingssøns liv. For at bringe Jakob i 
sikkerhed benytter hun Esaus hittitiske kvinder som påskud – som 
om det var hendes største bekymring. Anstiftet af Rebekkas be-
kymring velsigner Isak Jakob og også hans valg af partner – som om 
han vil gøre det godt igen og forhindre endnu et blandingsægteskab 
som Esaus.

Esau er misundelig på Jakobs velsignelse. Inden han gør Jakob for-
træd, gifter han sig med en tredje kvinde inden for familien – som 
om det ville kunne give ham en velsignelse alligevel.

Jakob er nærmest paralyseret. Han hverken siger eller gør noget i 
denne scene. Han adlyder (28,7) – men er fuldstændig passiv, som 
om han ”martres af selvbebrejdelser“ (WAB 163).

Hvor tit bliver mennesker ikke ramt af deres egne, frivillige beslut-
ninger. Forsøg på at gøre ting godt igen mislykkes. De kan i bedste 
fald afbøde konsekvenserne henholdsvis ændre strategier, men 
ikke gøre noget ved selve kernen, der ofte bunder i en uærlig måde 
at omgås hinanden på.

Princippet i ikke-voldelig kommunikation (det, som også somme tider 
kaldes girafsprog) fokuserer på de behov, der ligger bag et men-
neskes valg af strategier. Således kommer man uhensigtsmæssige 
impulser i forkøbet: 1) Når jeg ser … (iagttagelse), 2) så føler jeg … 
(følelse),3) fordi jeg har brug for … (behov). 4 Derfor vil jeg nu gerne, 
at …. (ønske).

En åben måde at omgås på gør det muligt at mødes ligeværdigt.

”Alle mennesker har de samme behov – men ønskerne er forskellige“ 
(Marshall B. Rosenberg, psykolog, der har udviklet ”girafsprog“).

TIRSDAG 24. MAJ 2022
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1 Mos 28,10-29,14
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 Refleksion

Jakobs stige

Hvor ses det, at Jakob tænker nye tanker?  

Hvad er forskellen på religion og tro?

Gud møder Jakob, inden han er kommet ret langt på den cirka 
tusind kilometer lange strækning mellem Be’ersheba og Karan. 
Jakob bliver ikke irettesat, selv om han er gået egne veje. Gud lover 
derimod at være med ham og give ham den velsignelse, som Jakob 
havde villet tiltuske sig ved list. Nu ønsker han sig blot det allernød-
vendigste til livets opretholdelse og modtager alt fra Guds hånd 
(28,20-21). Det, som han førhen tog selv, lærer han nu at tage imod. 
Også de stærke følelser ved hans ankomst (29,11-13) er et udtryk for 
Jakobs bønfaldende holdning. Han er ovenikøbet klar til selv at give 
(29,10; 28,22). Der sker en forandring, fordi Gud møder ham.

Himlens port åbnes ikke ved menneskehænder. Hvis man på forskel-
lig vis forsøger at tilrane sig Guds velsignelse – det være sig nok så 
religiøst begrundet – kredser man til syvende og sidst bare om sig 
selv og bygger sit eget Babelstårn (sml. 11,4), hvis fundament er fryg-
ten for at komme til kort. 

Vanen med at give tiende, som Jakob har tænkt sig at gøre, over-
vinder frygten ved hjælp af tillid. Gud opmuntrer til at sætte ham 
på prøve i denne sag, ”om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og 
udøser velsignelse uden mål over jer“ (Mal 3,10). At give tiende er 
første skridt til at anse alle velsignelser for at komme fra Guds hånd. 

Den, der lærer at give – til at begynde med er det måske ti procent 
– har fokus på den giver, der til syvende og sidst ved hjælp af stigen i 
Betel forbinder himmel og jord. Dens fundament er Guds løfte om at 
ville sørge for os.

Hundrede procent, der er modtaget i tillid, er mere end hundrede 
procent, der er taget i frygt. De rækker til, at man endda kan dele ud 
af dem.

Hvordan bliver velsignelse varig? Ved at give den videre …

ONSDAG 25. MAJ 2022
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1 Mos 29,14-30,24

 Forståelse

 
 

 Anvendelse
 

 

Frelseshistorie – ikke perfekt historie 

Hvordan bliver Jakobs oplevelse hos sin onkel Laban et spejl- 
billede af hans egen fortid? 

Hvornår viser Guds handlen sig stærkest?

Jakob bliver hos sin onkel længere end planlagt, fordi han selv bli-
ver offer for list og bedrag. Hans ”udvalgte“ kone Rakel erstattes af 
hendes søster, Lea – ligesom han havde taget Esaus plads som Isaks 
”udvalgte“ søn. For nogle bær ”køber“ Lea sig til en nat med Jakob 
(30,14.15) – ligesom han ved hjælp af en portion linser havde ”købt“ 
førstefødselsretten. Hans koner kæmper om Jakobs anerkendelse –
han og Esau blev også behandlet forskelligt af deres forældre. Jakob 
gennemlever således sin egen historie og bliver mere ydmyg (29,25; 
30,2).

Gud velsigner tydeligvis den ”uelskede“. Efter fødslen af sin fjerde 
søn, Juda, retter Lea sit fokus mod Guds ære (sml. 49,8 prise) og ikke 
længere på Jakobs anerkendelse, som ellers havde spillet en rolle 
ved navngivning af de andre sønner. Det er denne søn, der senere 
bærer det guddommelige løfte videre. Gud skriver sin frelseshisto-
rie ind i Jakob og hans families lidet ideelle historie.

De såkaldte spejlneuroner er nerveceller i hjernen, der får én til at 
føle, hvad andre mennesker føler. Det kan ske ved blot at iagttage 
en handling. Hvor meget mere vil det ikke bevæge den opmærk-
somme iagttager, når han samtidig associerer til egne erfaringer! 
Medfølelse kan hele, hvad der er blevet ødelagt, og den befrier én 
for hævntørst og for at skulle kæmpe om fordele og anerkendelse.

TORSDAG 26. MAJ 2022



76

 1 Mos 30,25-43
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Omvendelsens vej

Hvorfor vil Jakob flytte tilbage til sin hjemegn? 

Hvad hindrer mig i at gøre det, som jeg har sat mig for?

Labans forventninger og bestandige smiger forhindrer Jakob i at 
vende hjem og leve sit eget liv. Men han opbygger sin rigdom ved 
hjælp af et trick. Selvom Jakob har mødt Gud, handler han ikke altid 
suverænt. Han bibeholder også sin listige facon. Omvendelsen æn-
drer ikke hele personligheden, men dog den retning, man bevæger 
sig i. 

Hele vejen igennem omveje og afveje opfylder Gud sit løfte til Jakob. 
Han velsignes, og gennem ham velsignes også andre mennesker 
som for eksempel Laban (30,27).

Det var normalt for Jakob at ”købe“ eller fortjene sig til anerken-
delse. Men Gud udvalgte ham af lutter nåde. Jakob kunne ikke an-
nullere sine (til dels forkerte) beslutninger, men han lærte at træffe 
bedre valg.

FREDAG 27. MAJ 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Styrker og svagheder er to sider af samme medalje.“ 

Er I enige i dette udsagn? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Hvordan har I selv oplevet dette?

  1 Mos 27,41-46; 28,1.6.9
Hvordan kunne Isak, Rebekka, Esau og Jakob have givet udtryk 
for deres følelser og behov på en tydeligere måde? 

Hvordan passer personernes handlinger til Guds løfter  
henholdsvis hans plan? 

Hvad er jeres erfaring med god kommunikation ifølge girafsprog: 
iagttagelse - følelse - behov - ønske?

  1 Mos 28,15-22
Hvilket forhold har Jakob til Gud? 

Handler Gud retfærdigt, når han fortsat velsigner Jakob på trods 
af hans bedragerier? 

Handler Gud somme tider ”unfair/uretfærdigt“? Begrund jeres 
holdning!

  1 Mos 29,18-25
Hvor kan man stadig se spor efter Jakobs fortid? 
Hvor er der sket ændringer? 

Jakob genkender sin egen historie i den måde, Laban forholder sig 
på. Hvordan ændrer det noget i os, når vi på samme måde ser i et 
spejl?

Hvilke af Jakobs erfaringer er en opmuntring for jer på jeres vej 
sammen med Gud?

DIALOG TIL SABBATTEN 28. MAJ 2022
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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

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

10. 10. ugeuge Jakob – ham, der kæmper 
med Gud
Første Mosebog 31 til 36
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SØNDAG 29. MAJ 2022

1 Mos 31

 Forståelse

 

 Anvendelse

Refleksion

79

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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 1 Mos 33
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 Anvendelse

 

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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 1 Mos 36
 

 Forståelse

 

 Resumé

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
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UGEN 5.-11. JUNI 2022

”De sagde til hinanden: ‘Der kommer den drømmemester’“  
(1 Mos 37,19).

Gud kan få noget godt ud af selv den mest fastlåste situation.

Såvel i Egypten som i Assyrien og Babylon fandtes der allerede i det 
2. årtusind før vor tidsregning litteratur vedrørende drømmetyd-
ning. Der er fundet papyrus (Chester Beatty III) fra Egypten, der kan 
dateres til Josefs tid. Herpå er der listet 108 forskellige drømme op, 
der tydes og kategoriseres efter, hvorvidt de siger noget positivt 
eller negativt om fremtiden. Her er tre eksempler fra denne drøm-
metydningsbog:

• Tager man hvidt brød, er det et godt tegn, for der vil ske noget 
glædeligt.

• Kigger man i en dyb brønd, er det et dårligt tegn, for man vil blive 
spærret inde.

• At krydse et vandområde med en færge er et godt tegn, da det 
betyder løsningen på problemer.

Man anså drømme for at være gudernes tale til den sovende og 
mente, at drømmetydning var et erhverv, der kunne læres. I løbet af 
denne uge følger vi Josef, fra han er 18, til han er 31 år gammel. Han 
henviser gang på gang til, at det er Gud, der tyder drømme. Josef 
anser dette for en gave, der åbenbarer, hvad der skal ske i fremti-
den, og som bliver til velsignelse for mange.

Søndag Foretrukket 1 Mos 37,1-11
Mandag Solgt 1 Mos 37,12-36
Tirsdag Løftebryder 1 Mos 38
Onsdag Gjort til træl 1 Mos 39
Torsdag Glemt 1 Mos 40
Fredag Velsignet 1 Mos 41,1-36

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Josef – drømmemesteren
Første Mosebog 37-41
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SØNDAG 5. JUNI 2022

1 Mos 37,1-11

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

87

Foretrukket

Hvilke forskellige konflikter udfoldes i disse vers? 

Hvordan kan forældre fremme et kærligt forhold til deres børn?

Josef er Rakels, Jakobs foretrukne kones, førstefødte. Jakob giver 
Josef en værdifuld, lang ærmekjortel magen til den, kongebørn gik 
i (2 Sam 13,18-19). Det kunne være et tegn på Jakobs ønske om at 
gøre Josef til sin retmæssige efterfølger og fremtidige herre i sit hus. 
Samtidig vækker det misundelse hos hans halvbrødre.

Josefs drømme viser, at Gud taler med ham på en speciel måde og 
lader ham få indblik i fremtiden. Det kvalificerer ham til at blive 
det åndelige overhoved for storfamilien. Josef har to forskellige 
drømme med samme betydning. At han drømmer om det samme 
to gange er en understregning af, at det virkelig vil ske. Den første 
drøm handler om familiens fremtidige afhængighed, når det drejer 
sig om at skaffe fødevarer. Den anden handler om Josefs politisk 
højt privilegerede status.

På grund af et moralsk fejltrin overgår Rubens førstefødselsret til 
Josef. Alligevel kommer familieoverhovedet senere fra Juda (1 Mos 
35,22; 49,3-4; 1 Krøn 5,1-2).

”Josef bagtalte sine brødre over for Jakob“ (1 Mos 37,2). Måden, vi 
omtaler hinanden på, har indflydelse på, hvad vi tænker om vores 
medmennesker. Bagtalelse gør ubodelig skade (sml. 2 Mos 20,16; Jak 
4,11-12). For at undgå at ryge i den fælde bør man bevidst overveje, 
hvad der kan siges af positive ting, før man omtaler sine medmen-
nesker negativt.

Er der grund til at videregive oplysninger om en person, der ikke er 
til stede? Platon citerede engang Sokrates for at have sagt: ”Hvis det 
hverken er sandt, godt eller gavnligt, så lad det forblive i det skjulte, 
og lad være med at bebyrde dig og mig med den slags.“
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 1 Mos 37,12-36

 Forståelse
 

 

 Anvendelse
 

 
 

 

 

Solgt

Hvilken skæbnesvanger beslutning træffer Josefs brødre? I
 hvor høj grad er den enkelte ansvarlig for det, der sker? 

Hvordan kan jeg forhindre, at had får lov til at spire i mig?

Der bliver begået alvorlig uret brødrene imellem. De påtager sig 
kollektiv skyld. Inderst inde har Ruben planer om at redde sin rival 
i forbindelse med førstefødselsretten. I hans fravær eskalerer ond-
skaben og går i selvsving: Josef skal ikke dø. Man kan få mere ud af 
det, hvis man sælger ham. Prisen er 20 sølvpenge, altså lige netop 
mindsteprisen for en mandlig slave på daværende tidspunkt.

Køberne er en gruppe ismaelitiske og midjanitiske handelsmænd. 
Sandsynligvis henviser betegnelsen midjanitter til deres etniske  
oprindelse og ismaelitter til deres livsstil som nomader. De to folke-
slag havde tætte indbyrdes forbindelser, både gennem ægteskaber 
og arbejde (SDAIBC, Genesis, 418.).

Lige så vel som overstrømmende begejstring, sympati, tillid, om-
sorg og medfølelse er mentale følelser, så er nagende misundelse, 
jalousi, had og vrede det også. Det er menneskeligt at have disse 
følelser. Hvordan man omgås dem, er et spørgsmål om træning og 
selvbeherskelse. Gud ønsker at påvirke vores karakter i en god ret-
ning. 

Hvilken opmuntring findes i de følgende vers? 

Ez 36,26-27: 

Gal 5,22-23: 

Fil 2,5:

Hvilke vers kan man supplere med?

MANDAG 6. JUNI 2022
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1 Mos 38

 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

Løftebryder

Hvordan skal man vurdere forholdet mellem Juda og Tamar? 

Hvilken relation er det rimeligt at have til mennesker, der ikke er 
ordholdende?

Mens Josef lever som træl i Egypten, forlader Juda sine brødre. Han 
gifter sig med en kana’anæisk kvinde. For at sikre arvefølgen, gifter 
han sin ældste søn – og efter dennes død også den næste søn – bort 
til Tamar. Begge sønner dør. I overensstemmelse med datidens 
tænkning tolker fortælleren dette som en følge af deres forseelser. 
Ifølge traditionen burde også den tredje søn gifte sig med Tamar for 
at sørge for efterkommere efter sine brødre. Det lover Juda ganske 
vist, men han sender Tamar bort, da han ikke har i sinde at holde sit 
løfte.

At Juda har efterkommere med Tamar, er såvel en moralsk som en 
kulturel-religiøs forseelse. Kontakt til helligskøgerne – og Juda tro-
ede, at Tamar var en af dem – var i det hedenske miljø en måde at 
komme i kontakt med guderne på. Tamar er en af de fire kvinder, 
der er nævnt i Jesu slægtsbog (Matt 1,3.5.6: Tamar, Rahab, Ruth og 
Urias’ hustru). 

Man aner et gennemgående tema: Gud vender onde handlinger 
og smertelige erfaringer til frelse og velsignelse. Tamar er en stam-
moder til David og Jesus. Josef bevarer sin familie fra sultedøden. 
Kristus bringer ved sin død og opstandelse frelse til alle, der vil tage 
imod den. 

”Vores planer slår ofte fejl, for at Guds planer med os kan lykkes 
… Selv når vi bliver opfordret til at give slip på noget, som er godt, 
kan vi være overbevist om, at Gud vil give os noget, som er endnu 
bedre“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, DB. s. 304). 

Hvor har jeg fået lov til at opleve, at Gud vendte lidelse til velsig-
nelse?

TIRSDAG 7. JUNI 2022
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1 Mos 39

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 
 Refleksion

Gjort til træl

Hvilke gode karakteregenskaber kendetegner Josef?  
Hvordan ses det, at Gud er med ham? 

Hvad kan hjælpe til at modstå fristelser?

I Egypten er det tydeligt, at Gud er med Josef på en særlig måde. 
Det er åbenlyst. ”Josef tilskrev Guds gunst sin fremgang, og selv 
hans afgudsdyrkende herre betragtede dette som hemmeligheden 
ved de usædvanlige resultater, han opnåede. Men uden en stadig, 
målbevidst anstrengelse ville han aldrig have fået en sådan frem-
gang. Gud blev æret ved sin tjeners troskab“ (Ellen White, Patriarker 
og profeter, DB, 1962 s. 109).
 
Gud velsigner Josef i Potifars hus og senere også i fængslet, idet han 
lader Josef få succes med det, han gør (v. 2.3.23). Guds velsignelse 
strømmer via Josef til Potifar og hans husstand og senere også til 
arrestforvareren. De overlader begge tillidsfuldt så meget ansvar til 
Josef, så de ikke selv behøver at arbejde (v. 6.23).

Potifars hustru frister Josef hver eneste dag, indtil hendes falske 
beskyldninger til sidst er årsag til, at han kommer i fængsel. Josef 
modstår hendes fristelser med ordene: ”Hvordan skulle jeg så 
kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud?“ (v. 9). Her åbenbares 
syndens væsen. I syndige handlinger står jeget og opfyldelsen af 
egoistiske ønsker i centrum. Hurtige løsninger prioriteres på trods 
af skadelige virkninger på langt sigt. Josef ser konsekvenserne for 
sig og undlader bevidst at synde for ikke at pådrage sig skyld i for-
hold til sine medmennesker og Gud. Derved bliver han til et positivt 
eksempel på, hvordan man bør afveje mulige konsekvenser af en 
overilet handling og tage Gud med i overvejelserne.

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min trøst“ (Sl 23,4).

ONSDAG 8. JUNI 2022
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 1 Mos 40

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

Glemt

I hvor høj grad hjælper tydningen af deres drømme de to hofmænd? 
Hvor stor betydning kan man lægge i drømme?

At bageren og mundskænken sidder i fængsel, er selvforskyldt i 
modsætning til Josef (v. 1-3). Josef påpeger over for mundskænken, 
at han er uskyldig, da han beder ham om at huske Josef, så snart 
mundskænken bliver genindsat i sin stilling hos Farao (v. 14-15).

Begge hofmænd drømmer i løbet af den samme nat og er mismo-
dige næste dag, fordi de ikke kan tyde deres drømme. De vil gerne 
have dem udlagt, fordi de er overbevist om, at drømmene har be-
tydning for deres fremtid. Josef tager afstand fra den opfattelse, at 
drømmetydning skulle være noget, der kunne læres, idet han henvi-
ser til Gud (v. 8) som den, der kan tyde drømme (se indledningen til 
denne uge).

Josef havde haft god grund til at resignere. Han kunne have givet op 
eller have mistet tilliden til Gud, fordi han var blevet forrådt, solgt, 
gjort til træl og kastet i fængsel uden grund. Han blev tilmed glemt 
af mundskænken, efter at han havde hjulpet ham. Alligevel gav han 
ikke op. Han holdt sig fortsat til Gud og hjalp sine medmennesker.

”Det var hans opførsel i fængslet – hans retskaffenhed i det daglige 
liv og hans sympati for dem, der var i vanskeligheder og nød – der 
beredte vejen for hans medgang og ære senere hen. Hver lysstråle, 
vi kaster på andre, skinner tilbage på os selv. Hvert venligt, med-
følende ord til de sorgfulde, hver handling for at bringe de under-
trykte lindring og hver gave til de trængende vil bringe giveren  
velsignelse, hvis motiverne er rigtige“ (Ellen White, Patriarker og  
profeter, DB, 1962, s. 110).

TORSDAG 9. JUNI 2022
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 1 Mos 41,1-36
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Velsignet

Hvilket indhold har Faraos drømme? 

Hvordan velsigner Gud Egypten gennem Josef?

Også over for Farao henviser Josef udtrykkeligt til Gud som den, 
der tyder drømme (v. 16). Faraos to drømme har samme betydning. 
Det understreger, at det haster (v. 32). Josef tyder med Guds hjælp 
ikke bare drømmene, men kommer også med kloge og forstandige 
forslag til, hvordan Farao kan handle ansvarligt i den fremtid, der er 
forudsagt. 

Josefs liv er et bevis på, at Gud opfylder sine løfter, og at han  
ovenikøbet kan vende menneskers dårlige handlinger til gavn for 
mange.

FREDAG 10. JUNI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Fundamentet for velfortjent succes er oftest nederlag“  
(Elisabeth Hable). 

I hvor høj grad kan I være enig i dette?

  1 Mos 37,1-11
Hvor forskelligt reagerer Josefs familiemedlemmer på hans 
drømme? 
Hvad siger det om deres forhold til Gud? 
Hvad kunne have nedskaleret situationen? 

Hvad er jeres hemmelige ”våben“ i forhold til konflikter i familien?

  1 Mos 39,7-9
Hvordan reagerer Josef på fristelserne?  

Hvad kan vi lære af ham på dette område?

  1 Mos 41,37-46
Hvad ændrer sig i Josefs liv efter drømmetydningerne? 

Hvordan kan vi lære at stole på Gud, hvis vores problemer ikke 
løses på den måde, som Josef oplevede?

”Succes gør ydmyg“ (Curt Goetz). 

Hvordan passer det på Josef? 

Hvor er Josef blevet et forbillede for jer? 
Hvad rører jer i beskrivelsen af hans livsvej? 

Hvad gør én ydmyg, og hvad gør én hovmodig?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. JUNI 2022
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UGEN 12.-18. JUNI 2022

”Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i 
landet og lade jer overleve i stort antal“ (1 Mos 45,7).

Med natur- og verdensbegivenheder som baggrund skriver Gud sin 
historie, hvor personlige skæbner også bliver afgørende for frelses-
historien.

Historisk set kunne begivenheden falde sammen med den tid, hvor 
hyksos-folket som de fremmede herskere af semitisk herkomst, tog 
magten i Egypten. For dette taler bl.a. bemærkningen om, at Potifar 
var egypter. Det burde der ellers ikke være behov for. Desuden kom 
Josef som semit til hæder og værdighed, og der indførtes heste og 
vogne under hyksos. For hyksosherredømmet taler også, at egyp-
terne blev trælle under farao (41,56; 47,20-21) indtil tiderne skiftede, 
og egypterne igen sad på magten. Omtalen af en ny farao, der angi-
veligt intet vidste om Josef (2 Mos 1,8), kunne være udtryk for et for-
søg på at slette den skamfulde del af den egyptiske historie fra de 
historiske optegnelser. Opstanden mod hyksos var muligvis årsag 
til, at de tilbageværende semitter (israelitter) blev trælle i Egypten.

Beretningen om, hvordan Jakobs familie blev reddet, bliver til forhi-
storien for Israels udfrielse fra Egypten.

Søndag Josefs ophøjelse 1 Mos 41,37-46
Mandag Josef husker og glemmer 1 Mos 41,47-57
Tirsdag Første møde med brødrene 1 Mos 42
Onsdag Andet møde med brødrene 1 Mos 43
Torsdag Josef sætter sine brødre på prøve 1 Mos 44
Fredag Josef giver sig til kende 1 Mos 45

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

12. 12. ugeuge Josef – prins af Egypten
Første Mosebog 41,37 til 45,28
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SØNDAG 19. JUNI 2022

 1 Mos 41,37-46

 Forståelse

 

 Anvendelse

95

Josefs ophøjelse

Hvad indser Farao? Hvilke slutninger drager han af det?

Hvordan er det muligt, pludseligt at få overdraget så stort et  
ansvar, uden at det stiger en til hovedet?

I Josef finder farao en pragmatisk løsning og udnævner ham til at 
styre sit hus. Hans udsagn, der er forbundet med Josefs kald, bliver 
til et offentligt vidnesbyrd for Gud.

I forbindelse med sin indsættelse modtager Josef faraos signetring. 
Udstyret med alle kongelige fuldmagter skal han handle på vegne af 
farao (sml. Est 3,10; 8,2). Den fine linneddragt ærer ham som jævn-
byrdig med farao og præsteskabet. Den gyldne kæde, der hænges 
om hans hals, hører til indsættelsen i de allerhøjeste embeder (sml. 
Dan 5,29) og kan sammenlignes med ridderkors eller borgmester-
kæder. Josef får som kronen på værket faraos næst fornemmeste 
vogn. Det stiller ham næsten lige med farao.

Josef modtager fuldmagt over hele landet. Ved at gifte sig med 
datteren af præsten fra On stiger han op i de aristokratiske kredse. 
Hans nye egyptiske navn tolkes forskelligt. Fælles for alle udlægnin-
ger er tilknytningen til begivenheder, der redder landet og alles liv 
som en gave.

I lignelsen om den fortabte søn udstyrer faderen den hjemvendte 
med den bedste dragt, en ring på hans hånd og sko på hans fødder 
(Luk 15,22). Synderen, der vender tilbage til Gud, æres af ham som 
hans barn, og han tager plads ved Guds side.
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1 Mos 41,47-57

 

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion
 

Josef husker og glemmer

Hvordan klarer Josef at huske på Gud midt i et fremmed  
samfund?

Hvordan er det muligt at ”glemme“ uret, som man har været  
udsat for?

Egyptens velstand var afhængig af Nilens vandstand. For lidt ned-
bør ville forårsage tørke, og for meget kunne bevirke, at vandings- 
kanalerne gik over deres bredder, og sædekornet blev skyllet bort. 
En optimal vandstand gjorde Egypten til et rigt kornkammer.

Teksten beskriver, hvordan Josefs forudsigelser om de syv år med 
overflod fulgt af de syv år med hungersnød opfyldtes. Som ind-
skud fortælles om fødslen af hans to sønner. Josef, som nu hedder 
Safenat-Panea og er solpræstens svigersøn, giver sine sønner hebra-
iske navne. Hermed husker han på sin historie og herkomst, og han 
vil oplære sine sønner i patriarkernes tro. ”For Gud har fået mig til  
at glemme“ er betydningen af navnet Manasse. Men han husker  
familien og Gud, glemt er derimod ulykken.

Tilgivet og glemt – det er lettere sagt end gjort. Det er umuligt at 
ville kunne glemme noget. Den efterfølgende fortælling, der minder 
om, hvad Josefs brødre har gjort ved ham, er på ingen måde slettet 
af hukommelsen. Men han kan lægge denne uretfærdighed fra for-
tiden bag sig. Hvordan er det muligt? Ved at han betragter tingene 
fra denne synsvinkel: Gud har styret tingene og vendt det onde til 
noget godt.

”Den Gud, der styrer naturen og skaberværket, er den samme per-
sonlige Gud, der drager omsorg for vores eksistens. Josefs sønners 
navne er belæg for … Guds nærvær i Josefs liv … der forvandler ondt 
til noget godt. Netop det princip, der ligger til grund for Josefs liv“ 
(SDAIBC, Genesis, 447).

MANDAG 20. JUNI 2022
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1 Mos 42

 

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

Første møde med brødrene

Hvorfor blev brødrene så forfærdede, da de opdagede, at  
pengene var tilbage i sækkene?

Hvilken erfaring har jeg gjort med princippet ”overvind det onde 
med det gode“ (Rom 12,21)?

Mellem Middelhavet og Det røde Hav blev der allerede i oldtiden 
rejst en ”Herskerens Mur“, der skulle beskytte Egypten mod ka-
na’anitterne (ABC-E 1, 452). Det var meget tænkeligt, at der blandt 
de ankommende karavaner også i denne regerings tid var spioner.

”Josef ser sine tidligere drømme (37,5-9) gå i opfyldelse. Men før han 
giver sig til kende over for brødrene, sætter han dem på en hård 
prøve. Hans mål for sine handlinger er ægte forsoning. Brødrene 
skal ikke med tænders gnidsel underkaste sig den mægtige mand. 
Derfor sætter Josef dem i en situation, hvor de kan vise, om de har 
skiftet sind“ (SEB til 42,5-13).

Hos Josef og brødrene bryder gamle minder frem (42,9.21.22). En-
gang advarede Ruben dem mod at udgyde blod, nu minder han 
dem om det. Engang kom Josef næsten 3 år i fængsel, nu bliver de 
sat i forvaring i tre dage. Engang stak de pengene for hans salg i 
lommen, nu stikker han dem pengene.
 
Hævn kræver, nåde giver – ofte ud over alle mål. ”Det ligner den 
gode og venlige præst i Victor Hugos roman De elendige, der ikke 
kun giver tyven Jean Valjean det sølv, som denne stjal fra ham, men 
derudover også en værdifuld lysestage. Det er samme princip for 
nåden, som Jesus relaterede til i Bjergprædikenen: ‘Og vil nogen 
ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen’ (Matt 
5,40-41).“ (SDAIBC, Genesis, 456).

TIRSDAG 21. JUNI 2022
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1 Mos 43

 
 

 Forståelse

 

 
 

 

 
 Refleksion

Andet møde med brødrene

Hvilke handlinger peger på Josefs velvilje?

Hvilke erfaringer har jeg gjort med at skabe fred i en opbragt  
situation?
 
Benjamins tilstedeværelse dominerer begivenhederne. Da alle 
brødrene står foran Josef, er det ham hans blik hviler på (v. 16). Som 
den, der står over ham, kalder han ham med velvilje ”min søn“ efter 
at have hilst ham med et ”Gud være dig nådig!“ (v. 29). Benjamin skal 
udvises den nåde, som brødrene tidligere nægtede Josef (42,21). Da 
han genser sin kødelige bror efter 22 lange år, får alle fortrængte 
følelser frit løb.

Hele mødet er præget af venlig gæstfrihed. Sindets gamle ar er nu 
erstattet med fred:

• Vers 23: ”Vær rolige …“
• Vers 27: ”Hvordan går det jeres gamle far?“
• Vers 28: ” Vores far, din tjener … har det godt.“

Fred bygger op, hvad misundelse og had har revet ned, og sørger 
for næstens velbefindende (hebr. shalom - fred).

Da brødrene er placeret svarende til deres alder, er det Benjamin, 
der behandles som hædersgæst. Alligevel er der ikke nogen, der 
tager anstød af dette privilegium, som det var tilfældet tidligere hos 
Josef. Brødrene ser ud til at have forandret sig. Dog skal en sidste 
prøve skabe klarhed …

”Gud former og forandrer os alle, om vi er bevidste om det eller ej, 
om vi vil det eller ej … Til Guds helbredende gerninger hører også, at 
vi bevæger os ud af nagets snævre rammer og ind i nådens gavmild-
hed. Ud af hårdheden og ind i tilgivelsen“ (Max Lucado, Denn er trägt 
dich, Asslar 2018, 169). 

ONSDAG 22. JUNI 2022
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1 Mos 44

 
 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Josef sætter brødrene på prøve

Hvordan takler brødrene den uretfærdighed, de oplever?

Hvad er eksemplarisk ved Judas motiver og adfærd?

For et øjeblik siden tog brødrene opstemt afsked med Josef (43,34), 
nu står de forfærdet foran ham igen og gennemgår en følelsernes 
rutsjetur. Hvordan skal de kunne gendrive anklagens falske beviser? 
De prøver ikke engang. Den netop hædrede yngling bliver nu den 
anklagede. Han er uskyldig, ligesom Josef var det. Den gamle skyld 
dukker op til overfladen. Ikke hvad embedsmanden, men hvad Gud 
har fundet hos dem, bliver betydningsfuldt. Dermed kommer brød-
rene frem til sagens kerne: de tilstår deres skyld.

Den første prøve viser Josef, at deres indbyrdes misundelse er over-
vundet. Den anden skal bevise deres sammenhold. Derfor prøver 
han på at isolere Benjamin, som skal være træl. De andre kan trygt 
tage tilbage. ”Udtrykket er nu under disse omstændigheder fyldt 
med grusom ironi, for alle (brødrene, Josef og hovmesteren) ved, at 
denne afgørelse … ikke træffes af en, der kommer med fred. Det er 
det ikke for brødrene og endnu mindre for deres far (sml. 42,38)“ 
(SDAIBC, Genesis, 471f.).

Juda griber ordet – ikke aggressivt, men i en venlig tone:
• Han vælger en høflig, men bestemt begyndelse (v. 18).
• Med sit anliggende går han ud fra statsmandens og sin fars ord  
 (v. 19 og 27-32).
• Han beskriver sagens kendsgerninger (v. 19-32).
• Han udtrykker med få ord, hvad hans ønske er (v. 33-34).
 (ifølge WSTB, Das erste Buch Mose, 3. Teil, 176ff.).

Juda tilbyder sig selv som stedfortræder og offer, for at forhindre 
den sorg, som ville fortære hans far. Mon noget tilsvarende har  
været motiv for Jesus, ”Guds Lam“?

TORSDAG 23. JUNI 2022
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 1 Mos 45
 

 Forståelse

 

 Refleksion

Egne tanker

Josef giver sig til kende

Hvad gjorde det ”let“ for Josef at sætte sig ud over de tilføjede sår 
og skabe forsoning, som den der tidligere har lidt?

Som i trance over begivenhedernes drejning står brødrene over for 
den, som de har tilføjet ubærlige lidelser. Så kommer det, der må 
komme: Han konfronterer dem med deres forseelse. Kun de og han 
ved noget om den. Der er ikke længere nogen tvivl: Han er deres 
bror. Men så opløser forsonende ord den spænding, der er imellem 
dem.

Tre gange understreger Josef, at Gud har sendt ham. Formålet var 
at redde liv. Konceptet med at frelse en rest (v. 7) gennemsyrer hele 
Skriften. Det, der sker her, er en del af og et eksempel på en større 
plan.
 
Josef: ”Vær nu ikke bedrøvede … Fortæl min far om min anseelse i 
Egypten … og skynd jer at bringe min far herned.“

Jesus: ”Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til 
Galilæa. Dér skal de se mig“ (Matt 28,10).

FREDAG 24. JUNI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilke tanker tænker I, når nogen kommer og siger:  
”Tilgivet og glemt“?

  1 Mos 41,50-52
Hvad udtrykker Josef ved navngivningen af sine børn?

Hvordan kan man ”glemme“, når man er blevet såret så dybt? 
Hvordan var det hos Josef?

  1 Mos 42,14-22
Hvordan kan det være, at gamle sager af og til pludselig ”popper 
op“ igen? 
Hvordan kan man forlige sig med gamle svigt, når tingene ikke 
kan laves om?

Hvad kan Josefs motiv mon have været for at lægge pengene  
tilbage i kornsækkene?

Hvilken erfaring har I gjort med princippet ”overvind det onde 
med det gode“ (Rom 12,21)?

  1 Mos 43,29-34
Hvad er årsagen til, at brødrene nu fuldstændig har ændret  
adfærd?

Hvornår er I irriteret over favorisering? Hvornår er I ikke så  
påvirket af det?

  1 Mos 44,18-34
Hvad rører jer ved Judas tale?

  1 Mos 45,5-8
Kan I genfinde disse eksempler om tilgivelse fra praksis i  
historien om Josef: (1) tillade følelser, (2) lade sagen komme på  
afstand, (3) skifte perspektiv, (4) overlade sagen til Gud og give 
slip, (5) anse skaden/lidelsen som en mulighed for vækst (vaske 
såret og give det tid til at hele). 

Hvad tænker I om dette?

DIALOG TIL SABBATTEN 25. JUNI 2022
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UGEN 19.-25. JUNI 2022

”Jeg vil selv drage med dig ned til Egypten, og jeg vil selv bringe 
dig tilbage, og Josef skal lukke dine øjne“ (1 Mos 46,4).

Gud ledsager os på vores livsvej både på opture og nedture.

I løbet af 2019 gik flere end 300.000 mennesker på Jakobsvejen. 
Hvor mennesker tidligere håbede på syndsforladelse, når de gik på 
pilgrimsvandring, spiller religiøse motiver kun en rolle for cirka halv-
delen af dem, der går ruten nu om stunder. Andre årsager er blandt 
andet: at finde sig selv, geare ned og almindelig eventyrlyst.

John Bunyan sammenlignede i det 17. århundrede den kristnes liv 
med en pilgrimsvandring i sin bog med samme titel. Vi befinder os 
på troens vej med det ene mål for øje: det lovede land.

Jakob – med det nye navn Israel (32,28-29) – var ligeledes på vej. Han 
var ikke blot en omvandrende nomade i det virkelige liv, men også i 
overført betydning. I denne uge vil vi beskæftige os med den sidste 
etape af hans livsvej.

Søndag Vejen ud i det ukendte 1 Mos 45,25-46,34
Mandag I det fremmede land 1 Mos 47
Tirsdag Op- og nedture 1 Mos 48
Onsdag Havnet i en blindgyde 1 Mos 49,1-7
Torsdag Målet kan skimtes 1 Mos 49,8-28
Fredag Målet er nået 1 Mos 50

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Israel i Egypten
Første Mosebog 46-50
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SØNDAG 26. JUNI 2022

 1 Mos 45,25-46,34

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Vejen ud i det ukendte

Hvorfor fornyer Gud i Be’ersheba det løfte over for Jakob, som 
han i fordums tid gav Abraham? 

Hvad overbeviser mig om, at Gud er med mig og min familie?

I Be’ersheba sluttede Abraham engang en pagt med Abimelek, og 
dér fornyede Gud det løfte, som han havde givet Abraham, over for 
Isak og nu også over for Jakob (v. 4). Som kapitlet skrider frem, ses 
det, hvordan Gud opfylder sit løfte.

Familien bestod allerede af 70 personer (v. 27). Når man kigger lidt 
nøjere på de forskellige stamtræer, kan man konstatere, at optællin-
gen ikke er helt logisk. 2 Mos 1,5 regner for eksempel ikke Josef med 
i de 70 personer. Andre steder i Bibelen står tallet 70 for helhed 
eller fuldkommenhed. Dermed gør teksten det klart, at løftet er ved 
at gå i opfyldelse på Jakobs tid.

Vi er også på en rejse ud i det ukendte. Vi ved ikke, hvad fremtiden 
vil bringe. Måske står vi over for vigtige beslutninger. Måske befin-
der du dig netop i en forandringsproces og ved ikke, hvordan det vil 
gå. Så gør ligesom Jakob, og drag af sted! Gud vil være med os, lige-
som han lovede Jakob at være med ham. Han ledsager os skridt for 
skridt. Så vi kan med frimodighed se fremtiden i møde. 

”Lær mig at kende dine veje 
og gå dem trøstig skridt for skridt. 
Jeg véd, at hvad jeg fik i eje, 
er borget gods, og alt er dit. 
Men vil din stærke hånd mig lede, 
jeg aldrig fejl på målet ser, 
og for hvert håb, som dør hernede, 
får jeg et håb i Himlen fler.“ 
(Adventistkirkens salmebog, 467, 1)
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 1 Mos 47

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion

 

 

I det fremmede land

Hvorfor optræder Jakob ikke mere ydmygt over for Farao? 

Hvornår har jeg sidst modtaget en velsignelse eller selv velsignet 
nogen?

Jakob velsigner Farao. Selv om det her muligvis drejer sig om en 
måde at hilse på (sml. det tyske ”Grüss Gott!“ = ”Gud velsigne dig!“), 
er der dog religiøse undertoner i hilsenen. Jakob optræder således 
ikke underdanigt, men som sin families overhoved – nærmest som 
præst. Endnu en ting er bemærkelsesværdig: ”Jakob har siden Abra-
ham været arving til den velsignelse, som alle folkeslag skal have del 
i (12,3), og det er noget af denne glans, man her får en fornemmelse 
af“ (SEB 71).

Vi kender velsignelser fra gudstjenester og særlige anledninger som 
dåb, begravelser, barnevelsignelser, indsættelse af forstandere eller 
præster. I dagligdagen er gensidige velsignelser ikke almindelige. I 
jødiske kredse spiller de dog en vigtig rolle, som for eksempel når 
kvinderne siger velsignelsen fredag aften, mens de tænder sabbats-
lysene.

Ifølge 1 Pet 2,9 består Jesu menighed af ”konger og præster“. Noget 
af det mest værdifulde, vi kan give et andet menneske, er at velsigne 
vedkommende (Luk 6,27-28; Rom 12,14; 1 Kor 4,12; 1 Pet 3,9). 

”Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over 
dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig 
fred“ (4 Mos 6,24-26).
 

MANDAG 27. JUNI 2022
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 1 Mos 48

 

 
 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 

Op- og nedture

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem henholdsvis Jakobs og 
Esaus velsignelse og Efraims og Manasses? 

Se tilbage på dit liv, og gør dig tanker om, hvordan Gud har ledt 
dig frem til i dag.

Josefs sønner, Efraim og Manasse, er de eneste børnebørn, som Ja-
kob velsigner. De ligestilles dermed med hans 12 sønner (v. 5).  
Senere bliver de ophav til to af Israels 12 stammer. 

Jakob tænker tilbage på de velsignelser, han har fået af Gud. Idet 
han henviser til de erfaringer, hvor Gud vendte noget ondt til noget 
godt, giver Jakob udtryk for et håb om, at Gud ikke blot vil have om-
sorg for børnebørnenes liv, ligesom han havde for Jakob og Josefs. 
Han tænker også på fremtiden, når hans efterkommere vil vende 
tilbage til Kana’an.

Vi har også oplevet mange ting med Gud: beskyttelse i farlige si-
tuationer, ledelse i vanskelige situationer og trøst og opmuntring i 
svære tider. Dietrich Bonhoeffer skrev i sit digt Von guten Mächten 
wunderbar geborgen: ”Gud er med os både aften og morgen og uden 
tvivl hver eneste nye dag.“ Vi har lov til at stole på, at Gud også går 
med os i tiden, der kommer, og at han fører os helt til målet.

TIRSDAG 28. JUNI 2022
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 1 Mos 49,1-7
 
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 Refleksion

 

 

Havnet i en blindgyde

Hvorfor bruger Jakob, da hans liv ebber ud, så hårde ord mod 
nogle af sine sønner? 

Hvordan kan man tackle forkerte beslutninger?

Hverken Ruben eller Simeon og Levi har noget at prale af. Rubens 
stamme kommer ikke til at spille nogen stor rolle i Israels historie. 
Simeon bliver en del af Juda stamme, og Levi får ikke tildelt noget 
landområde. 

Netop eksemplet med levitterne viser, at forkerte valg ikke nødven-
digvis medfører varige konsekvenser. Selvom – eller fordi – de se-
nere ikke selv kommer til at eje land i Kana án, får levitterne tildelt 
den særlige opgave at tjene Gud i helligdommen. Det er hverken 
Josefs eller Judas efterkommere, der skal gøre tjeneste i helligdom-
men, men derimod Levis efterkommere.

Vi kommer også til at begå fejl og skal bære konsekvenserne af det, 
vi har gjort eller det, vi har undladt at gøre. Selvom Gud tilgiver 
skyld, fjerner han normalt ikke følgerne af vore handlinger. Levis ek-
sempel viser, at Gud også kan skrive lige på buede linjer, og at han 
hjælper os ud af de blindgyder, vi er endt i.

”Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme;
til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 83,2)

ONSDAG 29. JUNI 2022
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1 Mos 49,8-28

 

 Forståelse

 
 

 Refleksion

 

 

Målet kan skimtes

Hvorfor fremhæver Jakob især sin søn Juda? 

Hvilket håb vækker han med forkyndelsen af den kommende 
hersker? 

Hvad betyder det for os i dag?

Juda og Josef får en længere velsignelse end deres brødre. Såvel 
Juda som Josefs sønner, Efraim og Manasse, får senere en fremtræ-
dende position blandt de andre stammer. Men v. 10-12 ser længere 
frem og tillader et blik ind i den kommende frelseshistorie: ”Scepte-
ret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en 
hersker, ham skal folkene adlyde“ (v. 10). Dermed henviser Jakob til 
den kommende Messias. 

Jesus som hyrde bærer min byrde,
nådekilden strømmer frit.
Skabningen synger: bort alt, som tynger,
lad det klinge lydt og vidt.
Løve og konge, nu med Gud du troner;
offer og lam, hvor har du lidt.
Fra alle lande vi dig kroner:
herredømmet skal nu være dit.
(Adventistkirkens salmebog, nr. 37, 2)

TORSDAG 30. JUNI 2022



108

 1 Mos 50
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Målet er nået

Hvordan æres Jakob efter sin død? 

Hvad åbenbarer bogens sidste vers vedrørende Josef og hans 
brødre? 

Hvordan tackler jeg angst og skyldfølelse, som jeg troede var et 
overstået kapitel?

”Sørgeoptoget afspejler Josefs høje position … i sit omfang kan det 
minde om en første ‘udgang af Egypten’, og det er ligesom hele be-
gravelsesceremonien en påmindelse om, at Egypten ikke kan være 
Israels endelige hjem … Historien om Jakob har nået sin afslutning: 
Patriarken er forenet med sine forfædre … vendt tilbage fra udlæn-
digheden og ankommet til det ganske vist fremmede, men lovede 
land“ (SEB 75).

Jakob fulgtes med Gud hele sit liv. Også på hans livs sidste etape ses 
den tætte forbundethed med Gud. På det punkt er Jakob selv i dag 
et forbillede for os. Det kan være noget af en udfordring at gå med 
Gud, men det er det hele værd.

FREDAG 1. JULI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilken rejse har I altid drømt om?

  1 Mos 46,1-7
Hvordan og hvorfor opmuntrer Gud Jakob til at drage til Egypten? 

I hvilke situationer er vi bange for vores eget mod? 
Hvad kan hjælpe til at overvinde den frygt?

  1 Mos 47,7-10; Luk 6,27-28; 1 Pet 3,9
Hvorfor velsigner Jakob Farao? 

Hvad betyder det for jer at blive velsignet? 

Hvad betyder det, at vi er kaldet til velsignelse? 

Hvem velsigner vi i dag?

  1 Mos 50,15-21
Prøv at sætte jer i brødrenes sted, efter at deres far er død.  
Hvad kommer I til at tænke på? 

Forestil jer, I er Josef, da han hører, hvad hans brødre beder om. 
Hvad er hans tårer et udtryk for? 

Tal om Josefs svar. Hvad bliver I berørt af?

Hvordan hjælper Abrahams, Isaks og Jakobs livshistorier jer  
i jeres liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. JULI 2022


