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16. Gud gjentar sitt løfte til Abram. Gud 
ødelegger Sodoma og Gomorra. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud gjentar løftet til Abram. (1. Mos 13:14-17; 15:5-6) 

3. Gud fortalte Abram hva som skulle skje med etterkommerne hans. (1. Mos 15:12-16) 

4. Gud gav Abram og Sarai nye navn. (1. Mos 17:1-5, 15-17) 

5. Gud tolererte ikke ondskapen i Sodoma og Gomorra. (1. Mos 18:20-21) 

6. Guds engler kom til Sodoma. (1. Mos 19:1-3) 

7. Folket i Sodoma var svært ugudelige. (1. Mos 19:4-9; Esek 16:49-50) 

8. Guds engler førte Lot og hans hustru og deres døtre, ut av Sodoma. (1. Mos 19:10-17) 

9. Gud ødela Sodoma og Gomorra. (1. Mos 19:24-25) 

10. Lots hustru så seg tilbake. (1. Mos 19:17, 26) 

11. Konklusjon 

 

For å få perspektiv 

Husk at i disse leksjonene underviser du bare det som er relevant for å legge grunnlaget for 
frelseshistorien. Derfor går vi ikke inn i detaljene i Abrahams liv. 

Første halvdel av denne leksjonen handler om Guds løfte til Abram og Sarai, om at de skulle få en 
sønn. Vi hopper over historien om Hagar og Ismael, som er omtalt i 1. Mos 16. Det er ikke nødvendig 
å ta med for forståelsen av Jesu liv. Gud regnet bare med Isak (1. Mos 17:18-21; 22:2.) [Dersom du 
underviser muslimer, som regner Ismael som sin stamfar, kan du nevne at Ismael ble født av ei 
slavekvinne, mens Isak ble født av Abrahams rette kone. Det gjorde Isak til den rettmessige arving til 
Guds løfter.] 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hvilke påbud gav Gud til Abram? 

At han skulle forlate landet sitt og folket sitt og dra til et annet land. 

 Hvilke løfter gav Gud Abram om hans etterkommere? 

At de skulle bli til et stort folk. 

 Hvem skulle bli velsignet gjennom Abrams etterkommere? 

Alle slekter på jorden. 
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 Hvem var det Gud sa skulle bli født som en av Abrams etterkommere? 

Forløseren. 

 Vi skal nå se på denne leksjonen. 

Ingenting er for vanskelig for Gud. 

Ingen kan hindre Gud i å gjennomføre sine planer. 

Gud har alltid full kontroll. 

2. Gud gjentar løftet til Abram. 

 Da Lot hadde flyttet til Sodomas sletter, talte Herren til Abram. 

Gud forsikrer Abram om at Han vil være med ham, og at Hans løfter skal gå i oppfyllelse. 

 Gud gjentar sitt løfte til Abram om at han skal få hele Kanaans land. 

 Les 1. Mos 13:14-17. 

Lærer: Vis  på Kart 1, ”Kanaan.” 

 Gud lovte Abram at han skulle få mange etterkommere. 

 Les 1. Mos 15:5-6. 

Gud gav dette løftet før Abram hadde fått noe barn. 

Oppfyllelsen av løftet var menneskelig sett umulig. Abram og Sarai hadde vært gift i mange 
år og var barnløse. Nå var de blitt gamle. Sarah hadde blitt for gammel til å få barn. 

 Selv om løftet virket umulig, trodde Abram på Gud. 

Senere lo Abram av glede og begeistring over at Gud skulle gjøre noe så stort. Selv om Abram 
visste at det var umulig menneskelig sett, stolte han på at Gud ville oppfylle sitt løfte. 

Vers for læreren: 1. Mos 17:17. 

 Fordi Abram trodde Gud, aksepterte Gud ham som om han var uten synd. 

Abram var en synder som alle andre mennesker, men fordi han trodde Gud, ”regnet Gud 
ham det til rettferdighet.” Dette betyr at Gud aksepterte ham som fullkommen. 

Eksempel: Du kan bruke dette eksempelet for å forklare hvordan Gud regnet Abraham 
det til rettferdighet. 
 
Tenk deg at du har en kjempestor gjeld i banken. Hver gang du møter 
bankfunksjonæren på gata, prøver du å unngå ham. Tenk deg så at du hadde en rik 
venn som satte inn 10 millioner kroner på kontoen din. 

 Du visste at gjelden var betalt. Hvordan ville du da oppføre deg om du møtte 
bankfunksjonæren? 
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Du ville løfte hodet og se ham inn i øynene. 

Abram var ikke rettferdig for Gud. Han kunne ikke løfte hodet foran Gud. Men Gud tilregnet 
Abram rettferdighet. Denne rettferdigheten var en gave fra Gud, som gjorde Abram fullt 
akseptabel for Ham. 

 Hvorfor tilregnet Gud Abram rettferdighet? 

Fordi Abram trodde Gud. 

Abram visste at han ikke kunne frelse seg selv fra straffen han fortjente for sin synd, men han 
trodde på at Gud ville sende Forløseren som skulle frelse ham. 

Lærer: Vis Illustrasjon 18. 

 

 

Vers for læreren: Joh 8:56; Rom 4:3; Gal 3:8 

3. Gud fortalte Abram hva som skulle skje med etterkommerne hans. 

 Les 1. Mos 15:12-16. 

Gud visste alt som skulle skje med Abrams etterkommere, og det før en eneste av dem var 
født. 

 Hele framtida er kjent av Gud. 

Ingen av oss vet hva som kommer til å skje i dag, i morgen eller om 10 år. Men Gud vet alt 
om vår framtid. 

4. Gud gav Abram og Sarai nye navn. 

 Les 1. Mos 17:1-5. 

 Gud forandret navnet til Abram. 

 Hvorfor forandret Gud navnet Abram til ”Abraham”? 

Fordi Abraham skulle bli far til mange etterkommere. 

 Gud forandret også Sarais navn. 



  Leksjon 16 

4 
 

 Les 1. Mos 17:15-16. 

Selv om Sarai var langt oppi årene og ikke hadde vært i stand til å få barn, lovte Gud å gi 
henne en sønn. Gud forandret navnet hennes til Sara. 

 Hvorfor forandret Gud navnet Sarai til Sara? 

Fordi hun skulle bli mor til mange etterkommere. 

 Gud er allmektig. Han kunne gi Abraham og Sara en sønn. 

 Les 1. Mos 17:17. 

 Hvor gamle var Abraham og Sara da Gud gjentok løftet til dem? 

Abraham var 100 år og Sara 90 år. 

 Hvordan kunne det være mulig for Gud å gi dem et barn når de var så gamle? 

 Ingenting er umulig for Gud. 

 Alt liv kommer fra Gud. 

 Hvordan kan vi vite at Gud er den som gir liv? 

Han gav liv til den første mann og kvinne. Han formet Adam av jord og blåste livet inn i ham. Så skapte 

han Eva av ett av Adams ribbein. 

5. Gud tolererte ikke ondskapen i Sodoma og Gomorra. 

I forrige leksjon lærte vi om at Lot, nevøen til Abraham, flyttet fra Abraham for å bo på 
Sodomas sletter. Innbyggerne i Sodoma og Gomorra var svært ugudelige. 

Lærer: Vis på Kart 1, ”Sodoma” og ”Gomorra.” 

 Les 1. Mos 18:20-21. 

 Gud så folket i Sodoma og Gomorra. 

Folket i Sodoma og Gomorra var de verste på den tiden, og Gud visste om hver enkelt person 
i disse byene. 

 Gud holder hver enkelt ansvarlig for sin egen synd. 

Vi kan lett tro at hver enkelt av oss er ubetydelig i den store folkemengden i verden. Men slik 
er det ikke. Gud ser hver enkelt av oss og vet alt om oss. 

Selv om Gud vet alt om oss, elsker han hver enkelt og vil at vi skal vende om og komme til 
Ham på den måten Han har sagt. 

 Gud var klar til å dømme folket i Sodoma og Gomorra. 

Lenge hadde Gud sett ondskapen i de to byene. Gud hadde ventet i tålmodighet på at folket 
skulle vende om. Men de ville ikke. Så Gud kunne ikke lenger tolerere deres syndige liv. Tiden 
for dom hadde kommet. 
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 Gud straffer ikke synden øyeblikkelig. 

Gud er langmodig og tålmodig, så det kan se ut som Han overser synden, men det gjør Han 
ikke. Hver enkelt må stå ansvarlig for sin synd. 

Det Gud gjorde i Noahs dager er en illustrasjon. Han ventet i 120 år på at folket skulle vende 
om. Men til slutt sendte Han vannflommen. De som ikke trodde Gud ble dømt. 

6. Guds engler kom til Sodoma. 

 Lot bodde i Sodoma. 

 Les 1. Mos 19:1-3. 

Først bodde Lot på slettene i nærheten av byen. 

 Hvor bodde Lot og familien hans nå? 

Inne i Sodoma, blant de onde menneskene. 

 Gud sendte to engler inn i Sodoma. 

De kom for å advare Lot og familien hans om at Gud skulle dømme folket i Sodoma og 
Gomorra. 

Vers for læreren: 2. Pet 2:7 

7. Folket i Sodoma var svært ugudelige. 

 Les 1. Mos 19:4-9. 

 Folket i Sodoma var forferdelig onde. 

Mennene i Sodoma trodde at Guds engler var menn, og de ville ha sex med dem. 
Homoseksualitet hadde aldri vært Guds mening. Da Gud skapte Adam og Eva, var Hans plan 
at de skulle leve sammen som mann og kone og få barn. Han mente sex bare for en gift mann 
og hans kone. Men i Sodoma var de bare interessert i sine egne onde lyster. De ville ikke 
følge Guds plan. 

 Hvordan er holdningene til folk i vår tid? 

 Menneskene i Sodoma og Gomorra var også svært arrogante. 

De hadde ingen omsorg for fattige og trengende. Bibelen sier at de var stolte over at de ikke 
brydde seg om Gud. 

 Les Esek 16:49-50. 

 Vi er kanskje alle enige om at folket i Sodoma og Gomorra var onde. 
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Kanskje vi føler oss bedre og tenker at vi har ikke gjort noe av det de gjorde. Men Gud 
kategoriserer ikke synd ut fra hva vi gjør. All ulydighet imot Gud er synd, og straffen for synd 
er død. 

8. Guds engler førte Lot og hans hustru og deres døtre, ut av Sodoma. 

 Les 1. Mos 19:10-17. 

 Gud frelste Lot og familien hans på grunn av sin nåde og barmhjertighet. 

Han frelste dem ikke fordi de var gode mennesker. Selv om Lot ikke levde som de andre i 
Sodoma, var han likevel en synder. Men Lot var enig med Gud i at han var en synder, og han 
trodde på at Gud ville sende Forløseren. 

Englene førte Lot ut av byen før Gud ødela Sodoma og Gomorra. 

9. Gud ødela Sodoma og Gomorra. 

 Les 1. Mos 19:24-25. 

 Etter at Lot hadde kommet ut av byen, lot Gud ild og svovel regne ned over Sodoma og 
Gomorra. 

Dette er en demonstrasjon av Guds brennende hat mot synd. Det skulle ikke komme som 
noe sjokk på oss at Gud gjorde dette. 

 Har vi tidligere eksempler på at Gud har dømt synd? 

Gud dømte Satan og hans engler da de gjorde opprør imot Ham 

Gud dømte Adam og Eva og sendte dem ut av Edens hage. 

Gud forkastet Kain da han ikke kom til Gud på Guds måte. 

Gud dømte hele verden ved en vannflom i Noahs dager. 

Gud spredte folket ved Babels tårn da de var ulydige imot Hans bud. 

 Gud er den samme i dag. 

Han har ikke forandret seg. Bibelen gjør det klart at Gud fremdeles hater synd og krever død 
som betaling for synd. 

10. Lots hustru så seg tilbake. 

 Englene hadde fortalt Lot og hans familie at de ikke skulle se seg tilbake over Sodoma og 
Gomorra. 

 Les 1. Mos 19:17 om igjen. 

 Da Lots hustru forlot byen, var hun ulydig imot det Gud hadde sagt om å se seg tilbake. 

 Les 1. Mos 19:26. 
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Gud visste hva som var i hennes hjerte. Han visste at hun var som Kain som ikke ville tro Gud. 
Men på samme måte som Gud i sin kjærlighet hadde snakket med Kain, hadde Gud også gitt 
Lots familie advarsel om ikke å se seg tilbake på de brennende byene. 

 Hvorfor så Lots hustru seg tilbake? 

Fordi hun likte livet i Sodoma og ville ikke forlate byen. 

 Hvorfor var det dumt å overse Guds advarsel? 

Da hun så seg tilbake, ble hun til ei saltstøtte. 

 Gud kommer ikke bare med tomme trusler om å straffe synd. 

Da Gud advarte Lot og familien hans om ikke å se seg tilbake, mente Han det Han sa. Gud 
gjør alltid det Han sier og oppfyller alltid sine løfter til dem som stoler på Ham. Han straffer 
dem som gjør synd. Gud vil aldri glemme synd før den er betalt fullt ut. 

11. Konklusjon 

 Gud er den samme i dag. 

Gud har omsorg for oss og gir oss anledning til å tro Hans Ord, men Han er også rettferdig og 
dømmer dem som nekter å tro sannheten. Ingen kan gjemme seg for Guds rettferdige dom. 

Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet 

 
 

 

 


