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Udpluk om Abraham 
 

Gud sætter Abraham på prøve  

(Første Mosebog kap. 22 vers 1-19) 

1 Nogen tid senere blev Abraham sat på en hård prøve af Gud. »Abraham!« sagde Gud. »Ja, her er 

jeg,« svarede Abraham. 2 »Tag din eneste søn, Isak, som du elsker, og rejs til landet Morija. På et af 

landets bjerge, som jeg vil udpege for dig, skal du ofre ham på et bål.« 3 Den næste morgen sadlede 

Abraham sit æsel, og da han havde hugget brænde til offerbålet, rejste han med to af sine folk og 

sin søn Isak mod bjerget, som Gud havde udpeget. 4 På rejsens tredje dag kiggede Abraham op og 

så stedet i det fjerne. 5 »Bliv her, og pas på æslet,« sagde han til sine folk. »Jeg og drengen går lige 

lidt længere frem for at bede til Gud, og så kommer vi tilbage.« 6 Abraham tog brændet og læssede 

det på Isaks skuldre, mens han selv tog faklen med ild og slagtekniven, og så gik de to videre 

sammen. 7 »Far?« sagde Isak til Abraham. »Ja, min dreng?« svarede han. »Vi har ild, og vi har 

brænde, men hvor er lammet, der skal ofres?« 8 »Gud vælger selv et offerdyr, min dreng,« svarede 

Abraham, og de gik videre. 9 Da de ankom til stedet, som Gud havde udpeget, byggede Abraham et 

alter og lagde brændet på det, bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet. 10 Han løftede 

hånden med slagtekniven for at dræbe sin søn. 11 I det øjeblik råbte en engel til ham fra himlen: 

»Abraham! Abraham!« »Ja,« svarede Abraham. 12 »Rør ikke drengen! Du må ikke gøre ham noget,« 

sagde han. »Du var klar til at give din eneste søn til Gud, så nu ved jeg, at du virkelig stoler på ham.« 
13 Abraham kiggede op og fik øje på en vædder, der sad fast i et krat med sine horn. Han tog 

vædderen og ofrede den på bålet i stedet for sin søn. 14 Abraham kaldte bjerget for ’stedet, hvor 

Gud vælger’. Folk siger stadig om stedet, at »på Guds bjerg vælger han at vise sig«.  
15 Nu råbte englen igen til Abraham fra himlen: 16 »Hør, hvad Gud siger: Fordi du ville give mig din 

eneste søn, giver jeg dig mit ord på, at 17 jeg vil velsigne dig og give dig så mange efterkommere, 

som der er stjerner på himlen eller sandkorn på stranden. De skal til hver en tid kunne trænge 

igennem deres fjenders porte. 18 Alle folk på jorden vil blive velsignede på grund af dine 

efterkommere – alt sammen fordi du har gjort, som jeg sagde.« 19 Bagefter gik de tilbage til folkene 

og vendte hjem til Beersheba, hvor Abraham blev boende i lang tid.  

 


