
Arven til Abraham – arven til dig 
Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder 

ikke: »og til dine afkom« i flertal, men i ental: »og til dit afkom«, og det er 

Kristus.  Hvad jeg mener, er dette: Et testamente, som Gud allerede har gjort 

retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så at den dermed 

skulle sætte løftet ud af kraft.  Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på 

grund af løftet. Men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. (Gal. 3;16-18) 

Men hvilken arv, er der tale om? 

Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det 

land, jeg vil vise dig.  Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit 

navn stort, og du skal være en velsignelse. 

 Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, 

og den, der forbander dig, vil jeg forbande. 

I dig skal alle jordens slægter velsignes.« (1. mos. 12;2-3) 

 

Den sidste linje peger hen imod Kristus, og at alle folk skal velsignes i Ham. Arven er 

at Gud er med Abraham.  

 

Gud siger til Isak, søn af Abraham (løftet): jeg vil være med dig og velsigne dig. Jeg 

vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg 

tilsvor din far Abraham.  Dine efterkommere vil jeg gøre så talrige som himlens 

stjerner, og jeg vil give dine efterkommere alle disse lande, og alle jordens folk skal 

velsigne sig i dit afkom, fordi Abraham adlød mig og holdt mine bud, mine 

befalinger, mine lovbud og mine love. (1. mos. 26;3-4) 

Gud holder sine løfter til Abraham og de går videre til hans søn, Isak. Det er den arv 

som går videre fra Jesus til os. Det er samme princip. Abrahams lydighed og tro, gør 

at Isak velsignes. Gud stiller ingen krav til Isak, fordi Abraham har opfyldt dem. Det 

samme ser vi i dag. Jesus har opfyldt alle krav som Gud har sat, det ved vi fordi Jesus 

selv proklamerer det på korset med ordene: det er fuldbragt. 

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor 

skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ« –  for at 

velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. (Gal. 3;13) 



Så den velsignelse som Abraham blev lovet, sørgede Jesus for blev retmæssigt vores.  

Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.  Her kommer det ikke an på at 

være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er 

alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft 

af Guds løfte. (Gal. 3;27-29) 

Det er Jesu Kristi gerning, som er af betydning. Der er skrevet et testamente, hvor 

den omtalte velsignelse er blevet din, det vil sige at den tilhører dig. Gud er blevet 

din Gud, og Han vil vise dig sin godhed. Gud har vist os at dette testamente er 

gyldigt, da Han stadfæster overfor Isak og senere giver Han de samme velsignelser til 

Jakob, som er Isaks søn. Dette testamente er altså gyldigt og loven kan ikke rokke 

ved det. Dette er skrevet for at vise os, at det er gældende, for det egentlige afkom 

er jo Jesus Kristus. Og det er i Ham, at arven er blevet tildelt dig, helt uden dine 

gerninger.  

Den arv du har fået er at Gud er din Gud; at Han er med dig og vil bevare dig. Han 

løfter dig op og Han har forud beret en vej til dig. Du er Hans barn og Han er din 

himmelske Far. Alle løfter i biblen er en del af dette testamente. Det er vigtigt at 

gribe at dette testamente er dit, dit navn står på det. Det er givet til dig – Jesus døde 

for at du kunne få det.   

Ethvert løfte i biblen, enhver drøm Gud har lagt på dit hjerte, et hvert løfte Gud har 

givet dig personligt, vil ske – der er ingen hvis’er eller men’er – kun fordi Jesus døde 

for dig. En hver bøn du har bedt har Gud hørt og den vil blive besvaret og Gud vil 

langt udover hvad du har bedt om – fordi Jesus døde for dig.  

Du kan ikke gøre dig fortjent til noget fra Gud, uanset hvad du har gjort af godt eller 

dårligt – det har ikke indflydelse på Guds løfter til dig og det faktum at Han vil gøre 

som Han har sagt – fordi Jesus fuldbragte det på korset. Ethvert krav som Gud har til 

dig, har Jesus fuldført for dig til perfektion. Det som du modtager fra Gud, kommer 

til dig, fordi Jesus døde for dig. Enhver drøm Gud har givet dig, og de er store og du 

kan ikke selv fuldføre dem, vil Han fuldføre for dig, fordi Jesus døde for dig. Han vil 

vise dig og verden, at Han er din Gud, som Han har sagt Han vil være. Et hvert løfte 

Gud har givet dig, et hvert, vil ske – for Jesu Kristi skyld – for Han døde for dig. Det 

handler ikke om hvem du er eller hvad du har gjort, det handler om at Jesus døde 

for dig, og den gerning har tilfredsstillet Gud for altid.    


