
1

Ismael og Hagar sendes væk
Da Sara havde født sin søn, Isak, bad hun Abra-
ham om at sende Hagar og Ismael væk. 

Tidligt næste morgen udstyrede Abraham der-
for Hagar med brød og vand og gav hende også 
barnet, og så sendte han dem væk. Men der gik 
ikke lang tid, før Hagar var faret vild i ørkenen 
ved Beersheba. 

Da vandet slap op, lod hun drengen ligge i 
skyggen af en busk. Hun satte sig et stykke fra 
ham, så hun ikke kunne se ham, og hulkede 
højt og inderligt: ”Jeg kan ikke holde ud at se 
ham dø,” græd hun. 

Men Gud hørte det og så drengen. Guds ud-
sending råbte nu til Hagar fra himlen: ”Hagar, 
hvad der er galt? Du skal ikke være bange! Gud 
har hørt drengen. Gå hen til ham og tag dig af 
ham, for han bliver stamfar til et stort folk.”

ABRAHAM OG ISAK I BIBELEN

Abraham er en vigtig person i jødedommen, 
kristendommen og islam. Han betragtes som 
de tre religioners fælles stamfar. 

I Det Gamle Testamente i Bibelen findes fortæl-
lingen om ham i Første Mosebog.

Abraham får besøg
Abraham boede sammen med sin kone Sara i 
Kana´ans land. De var desværre barnløse, og 
derfor bad Sara en dag Abraham om at gøre 
hendes træl Hagar gravid. Sammen fik Hagar 
og Abraham sønnen Ismael. 

Da Abraham og Sara var meget gamle, kom 
Gud og to engle en dag på besøg. Gud lovede 
dem, at Sara snart ville blive gravid. Først troe-
de Abraham og Sara ikke på, hvad Gud sagde. 
Sara slog endda en høj latter op. At hun, en 
gammel kone, skulle have et barn, syntes hun 
var vældig morsomt. Men der gik ikke længe, 
før Sara var gravid, og det gik, som Gud havde 
sagt, at det ville. 
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Gud sørgede for, at Hagar fik øje på en kil-
de med vand, og hun skyndte sig at fylde sin 
vanddunk og give drengen noget at drikke.

Gud var hos drengen, mens han voksede op i 
ørkenen. Han slog sig ned i Paran-ørkenen og 
blev en dygtig bueskytte. Hans mor sørgede for, 
at han blev gift med en kvinde fra Egypten. 
(1 Mos 21 - Fra Begyndelsen og Tænkeren)

Abrahams offer
Noget tid senere blev Abraham sat på en hård 
prøve af Gud. ”Abraham!” sagde Gud. ”Ja, her 
er jeg,” svarede Abraham. ”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.” 

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. 

På rejsens tredje dag kiggede Abraham op og 
så stedet i det fjerne. ”Bliv her og pas på æs-
let,” sagde han til sine folk. ”Jeg og drengen går 
lige lidt længere frem for at bede til Gud, og så 
kommer vi tilbage.” 

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. 
”Far?” sagde Isak til Abraham. ”Ja, min dreng?” 
svarede han. ”Vi har ild, og vi har brænde, men 
hvor er lammet, der skal ofres?” ”Gud vælger 
selv et offerdyr, min dreng,” svarede Abraham, 
og de gik videre. 

Da de ankom til stedet, som Gud havde udpe-
get, byggede Abraham et alter og lagde bræn-
det på det, bandt sin søn Isak og lagde ham 
oven på brændet. Han løftede hånden med 
slagtekniven for at dræbe sin søn. 

I det øjeblik råbte Guds udsending til ham fra 
himlen: ”Abraham! Abraham!” ”Ja,” svarede 
Abraham. ”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 vir-
kelig stoler på ham.” 

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. Abraham kaldte bjerget for: ”Stedet, hvor 
Gud vælger. ” Folk siger den dag i dag om ste-
det, at ”på Guds bjerg vælger han at vise sig.”

Nu råbte Guds udsending igen til Abraham fra 
himlen: ”Hør, hvad Gud siger: Fordi du ville 
give mig din eneste søn, giver jeg dig mit ord 
på, at jeg vil give dig større livsstyrke end no-
gen anden. Du skal få så mange efterkommere, 
at det vil være som at tælle stjernerne på him-
len eller sandet på stranden. De skal til hver en 
tid kunne trænge igennem deres fjenders por-
te. Alle folkeslag vil få livsstyrke gennem dine 
efterkommere – alt sammen fordi du har gjort, 
som jeg sagde.” 

Bagefter gik de tilbage til folkene og vendte 
hjem til Beersheba, hvor Abraham blev boen-
de i lang tid.
(1 Mos 22 – Fra Begyndelsen og Tænkeren)


