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Historien om Abraham og Isak handler om en 
far, der næsten ofrer sin søn til Gud.

Historien kan være lidt svær at forstå. Derfor 
kan det være godt at vide et par ting om:

•	 Hvad jøderne ofrede til Gud

•	 Hvor og hvordan jøderne ofrede til Gud

•	 Hvorfor jøderne ofrede til Gud

Hvad 
I Det Gamle Testamente er et offer en gave. Det 
kan for eksempel være: Guld, tøj, hår, mad, dyr 
og mennesker. 

Jøderne troede, at Gud stod bag alt. Han sørge-
de for, at høsten blev god, at dyrene fik mange 
unger, og at menneskene fik mange børn. 

Det første man fik af fx korn og dyreunger, 
mente man, havde en særlig kraft. Og det før-
ste barn, der blev født, var en særlig gave fra 
Gud. Derfor skulle man også sige tak til Gud på 
en særlig måde. Det bedste, man kunne gøre, 
var at give gaven tilbage igen. Altså at ofre det 
første	–	også	når	det	var	et	barn.	Man	håbede	
så, at Gud ville blive glad og belønne en med 
endnu mere af det, man havde ofret. Den slags 
offer kaldes et førstegrødeoffer eller et første-
fødselsoffer.

Hvor og hvordan 
Jøderne troede, at Gud boede i et tempel. Når 
man kom på besøg i templet hos Gud, skulle 
man have en offergave med. Offergaven blev 
brændt på et alter i templet, og røgen og duften 
steg op til Gud. Den måde at ofre på kaldes et 
brændoffer.

Man	kunne også ofre andre steder end i temp-
let. For eksempel på et bjerg som i historien om 
Abraham og Isak.

OFFERGAVER TIL GUD

Hvorfor 
Den vigtigste grund til at ofre var for at have et 
godt forhold til Gud. Hvis man havde et godt 
forhold til Gud, var man velsignet. At være vel-
signet betød, at man havde korn på markerne 
og fik masser af husdyr og børn. 

Hvis man ikke havde et godt forhold til Gud, 
kunne det gå helt galt. Høsten kunne slå fejl, 
og dyrene og børnene ville dø. At have et godt 
forhold til Gud kunne derfor være forskellen på 
liv eller død.

Når jøderne ofrede, kunne det blandt andet 
være for at:

•	 Sige tak for alt det, Gud havde givet

•	 Sige undskyld for noget, de havde gjort

•	 Bede om hjælp fx i forbindelse med krig  
eller andre konflikter

Hvad handler historien om?
Historien om Abraham og Isak kan forstås på 
flere måder. Den kan læses som et billede på 
lydighed, på tro og på tillid. Abraham gør fx alt, 
hvad han gør, fordi han er lydig overfor Guds 
bud og har tillid til Guds planer. 

Historien kan også forstås på en anden måde. 
Den kan forstås, som et opgør med ofringen af 
mennesker. Altså at Gud 
ikke ønsker, at men-
nesker ofrer deres 
børn eller andre 
mennesker. 
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