
Abraham siger farvel til sin fremtid! 

Af Dr. Paul Petersen 

Beretningerne i Første Mosebog er ofte forbundet med hinanden på overraskende måder, 

som moderne læsere ikke altid umiddelbart ser. Det er et kendetegn for hebraisk 

fortællekunst, at man ved gentagelser eller sproglige antydninger forbinder historier, så de 

får dybere mening. Et sådant litterært eksempel finder vi ved en sammenligning mellem to 

begivenheder, hvor Abraham tilsyneladende siger nej til sin fremtid: først sender han Ismael 

bort, den søn, han havde med trælkvinden Hagar (21,14-21); dernæst er han lige ved at ofre 

og derved tilsyneladende miste sin søn Isak (22,1-18). 

Den, der læser Første Mosebog med blik for detaljer, vil studse ved vendingen i 1 Mos 22,3: ”Tidligt næste 

morgen.” Vi er i begyndelsen af beretningen om Abrahams rejse til Morijas bjergland for at ofre Isak. Det 

samme udtryk er netop blevet anvendt i 1 Mos 21,14 i beretningen om, hvordan Hagar og Ismael sendes 

bort fra Abrahams husholdning. 

På hebraisk er udtrykkene også identiske, og det er langt fra tilfældigt. Der findes en lang række sproglige 

og litterære paralleller mellem de to beretninger. En sammenligning hjælper os til en dybere forståelse af 

beretningernes betydning i bogen.  

Herunder følger en liste over nogle af parallellerne. 

Abraham sender Ismael og Hagar bort Abraham drager til Morija for at ofre Isak 

1 Mos 21,14-21 1 Mos 22,1-19 

Abraham begyndte tidligt næste morgen (21,14) Abraham begyndte tidligt næste morgen (22,3) 

Abraham tog (hebraisk laqakh, 21,14, på dansk 
oversat med ”gav”) ”noget brød og en lædersæk 
med vand”. 

Abraham «tog» (hebraisk laqakh, 22,3.6) 
henholdsvis «karle” og ”brænde”. 

Begivenheden tager sit udgangspunkt ikke langt fra 
Be’ersheba (21,14) 

Begivenheden tager sit udgangspunkt i Be’ersheba 
(21,33-34; 22,19). 

Ismael er nær ved at dø (21,16) Isak var nær ved at dø (22,10) 

Ismael blev reddet, fordi «Guds engel råbte fra 
himlen” (21,17). 

Isak blev reddet, fordi «Herrens engel råbte fra 
himlen” (22,11.15). 

Hagar opdager overraskende en brønd (21,19). Abraham ser overraskende en vædder (22,13). 

 

Lighederne mellem de to beretninger hjælper os til følgende betragtninger: 

• Lighederne fremhæver en afgørende forskel: Isak bliver et forbillede på forsoningen og det offer, 

Gud bragte i Jesus. Ismaels overlevelse skyldtes hans magt og styrke som kriger og ”bueskytte” 

(21,20). 

• Det er vigtigt for den overordnede historie i Første Mosebog, at Gud først gav Abraham testen med 

Isak, efter at Ismael ikke længere var en del af Abrahams familie og dermed potentiel arving (jf. 1 

Mos 21,10). Ismael var blevet født, fordi Abraham & Sara tvivlede på Guds løfte om afkom og 

besluttede sig til at hjælpe Gud på vej (jf. 16,1-4). Isak derimod var løftets søn (jf. Gal 4,21-23). 

Herren ønskede, at Abraham skulle stole på Guds løfte alene og ikke på sin egen gerning. 


