
Abraham og Isak på Morija bjerg. 

Beretningen om Guds test af Abraham kaldes ofte for Aqedah, der på hebraisk betyder ”binding” og er 

afledt af det udsagnsord, der bruges, når Abraham binder Isak (1 Mos 22,9). 

Denne beretning afrunder på en måde fortællingerne om Abraham og udgør det store klimaks, hvor Gud 

afgørende bekræfter sin pagt med Abraham. 

Heri findes det teologiske grundlag for offersystemet, der beskrives i de efterfølgende Mosebøger. Alle 

ofringer pegede frem mod det offer, Gud selv ville bringe i Kristus. For at minde israelitterne om den 

sandhed blev templet senere bygget netop på Morija bjerg. Hver gang en israelit ofrede i templet, ville han 

fra denne beretning vide, at Gud selv bragte offeret; det var ikke menneskets præstation og gerning. 

Det er til Abrahams erfaring på Morija bjerg, at Jesus henviser, når han i Joh 8,56 udtaler: ”Abraham, jeres 

fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig.” 

Herunder følger først en oversigt over beretningerne om Abraham i opbygningen af Første Mosebog, 

dernæst en angivelse af strukturen i selve beretningen om Abraham og Isak på Morija bjerg. 

 

Fra Babylon til det lovede land: beretningerne om Abraham i Første Mosebog 12-22,19 

Det midterste afsnit i Første Mosebog handler om Abraham og Guds pagt med Abraham. Denne del af 

bogen indeholder ingen slægtstavler og er indrammet af to befalinger til Abraham om at gå – hebraisk lek 

leka i 12,1 og 22,1. 

A Lek leka ”Gå!” – kaldet til Abraham om at forlade sin fortid (12,1-19) 

 B Ophold i Egypten (12,10-13,1a) 

  C Abraham og Lot (13,1b-14) 

   D Pagten med Abraham (15-17) 

  C1 Abraham og Lot (18-19) 

 B1 Ophold i Gerar (20-21) 

A1 Lek leka ”Gå!” – kaldet til Abraham om at efterlade sin fremtid (22,1-19) 

 

Aqedah – Abraham og Isak på Morija bjerg – Første Mosebog 22,1-19 

A Dialog: Gud (Elohim) og Abraham (22,1-2: ”ja” / ”her er jeg”, (hebraisk hinneni). 

 B Abrahams vandring (22,3-6).  

 refræn ”Så gik de to sammen” (22,6b: wayyelku sheneyhem yakhdaw). 

  C Dialog: Abraham og Isak (22,7-8) ”ja” / ”her er jeg”, hinneni. 

 refræn ”Så gik de to sammen” (22,8b: wayyelku sheneyhem yakhdaw). 

 B1 Abrahams vandring (22,9-10). 

A1 Dialog: Gud (Jahves engel) og Abraham (22,11-19a): ”ja”, hinneni. 

 refræn ”Så gik de sammen” (22,19b: wayyelku yakhdaw). 

 

Se også indslaget på www.adventist.dk under bibelstudie: Abraham siger farvel til sin fremtid! 

 

http://www.adventist.dk/

