
Abraham - oplæg til bibelstudiegrupper

Introduktion til Abraham
Abraham er af flere årsager en af de allervigtigste skikkelser i
hele Biblen. Han er den historiske og etniske stamfar til det
jødiske folk. Han er samtidig også en form for åndelig far for
os. For Gud gav Abraham et løfte om, at han ville velsigne alle
jordens folkeslag gennem hans slægt. dvs. alle, som tror på
Jesus.

Abraham var et almindeligt mennesker, men hans forhold til Gud blev modnet og udfordret. 
Han måtte tro på Guds løfter om af få en efterkommer, selvom der skulle gå mange år 
inden løftet blev opfyldt, og Sara, hans kone, fødte sønnen Isak. 

Abrahams udvælgelse og kaldelse
Læsning: 1 Mos 11,27-32 og 12,1-3

Kommentar: Abraham drog op fra Ur, fordi han fik et kald af Gud. Han måtte skille sig ud
fra det miljø, som han havde levet i og nu stille sig helt ind under Guds velsignelse og vilje. 
Fremtiden var uvis, men Gud havde lovet at gå med Abraham og velsigne ham. Så han 
troede på Guds løfter.

Spørgsmål:
• Hvilke opbrud har Gud kaldet dig? 
• Har du oplevet Guds velsignelse i være lydig mod hans kald? Beskriv hvordan.

 
Abrahams tro
Læsning: 1 Mos 15,1-6 og 18,1-15

Kommentar: Abrahams opbrud medførte, at han var henvist til at leve helt og fuldt i tillid
til Guds magt og troskab. Det kom han siden til at erfare mange gange i sit liv. 
Den største udfordring var, at han og Sara var barnløse. Alligevel vovede Abraham at tro på 
Gud, selvom det stred mod hans erfaringer og tænkning. Sund fornuft og logik er ikke 
modsætninger til at tro på Gud, men kan få os til at tænke for småt om Gud.

Spørgsmål:
• Hvordan oplever du forholdet mellem tro og tvivl?
• Hvad kan du lære af Abrahams tro?

Abrahams prøvelse
Læsning: 1 Mos 22,1-19

Kommentar: Vi skal læse fortællingen om Isaks ofring og tage forfærdelsen ind over os.
Hvad er dog meningen? Ingen har følt stærkere, hvad Gud måtte lide, da Jesus døde på 
korset, end netop Abraham – da Gud befalede ham at ofre sin eneste søn Isak på Moria 
bjerg. 

Spørgsmål:
• Hvilke følelser og tanker fylder fortællingen om Isaks ofring jer med?
• Hvad udsatte Gud Abraham for – som han ikke senere udsatte sig selv for?
• I Rom 8,31-32 kommenterer Paulus indirekte på denne fortælling. Læs teksten.


