
LEKSJON 18

- Gud gir Isak; Gud 
frelser Isak fra døden -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen  viser Guds fullstendige trofasthet, nåde og makt ved at 
Han gav Isak, og senere sendte en vær til  å dø i stede for Isak.
Abrahams tro blir presentert som et direkte svar på Guds trofasthet.
Denne historien er et bilde på Kristus, som du kan bruke senere når du skal 
presentere Evangeliet.

Bibelhenvisninger: 1 Mos 21,1-3; 22,1-19;  Hebr 11,17-19.

MINNEVERS: Jesaia 43, 11

MÅL:
• Å vise at alle tilhører Gud.
• Å vise at ingenting er for vanskelig for Gud.
• Å vise at menneskene ikke kan frelse seg selv.
• Å vise at Gud frelser dem som stoler på Ham.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at man må ha tro for å komme til Gud.
• Å se at de ikke kan frelse seg selv.
• Å se Guds suverenitet, makt, trofasthet og nåde.
• Å se at Gud har rett til å bestemme over deres liv, fordi Han eier alt og alle.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Dette er ikke en historie der en kan tenke seg hvordan det går; det er en 
historie om å vandre i tro, og den gir oss et glimt av Guds ofring av sin egen 
Sønn, Jesus Kristus. Abrahams tro blir et mønster for vår tro, for vi må også 
stole ene og alene på at Gud sørger for det fullkomne offeret for våre synder.
I denne meget rørende beretningen må Abraham på en måte slippe taket 
fullstendig, og gi fra seg kontrollen og rettighetene over sin eiendom, sitt liv 
og livet til sin eneste sønn. Han stoler på Gud som et lite barn. Uten å tvile gir 
han alt over i Guds hender.
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Dette er også en beretning om Abrahams tro, men enda mer en beretning om 
Guds trofasthet. Abraham ble klar over det som vi alle må bli klar over: Gud 
er helt og fullt til å stole på. Han holder alltid sine løfter.

I Hebreerbrevet 11,19 leser vi at Abraham ventet at Gud skulle reise Isak opp 
fra de døde. Han visste at Gud hadde lovet å gi ham etterkommere, og sende 
Forløseren, gjennom Isak. Så Abrahams handlinger viste at han stolte på at 
Gud ville ta seg av følgene og gjøre det Han hadde lovt å gjøre i framtiden.
Men vi vet at den gangen Guds egen Sønn var offeret, sendte ikke Gud en 
annen til korset i stedet for Jesus. Gud lot sin Sønn ta vår plass og bli vårt 
offer for synd! Den eneste måten vi kan få del i denne uendelig store nåde, er 
å komme på samme måte som Abraham gjorde, ved tro!

Vi kan tenke på disse sannhetene mens vi underviser denne viktige 
fundamentale beretningen, som vi senere kan bygge på når vi skal forkynne 
Evangeliet om Jesus Kristus.

BILDER

• Kronologisk bilde nr. 18, «Abraham ofrer Isak»
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 10, «Noen av Guds løfter til Abraham»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Naturtro leketøyslam

SPESIELLE FORBEDREDELSER

• Lag kopier til barna av Repetisjon - 18 og Samtale - 18 (bakerst i denne 
leksjonen). Ta med blyanter til barna.

• Forbered alle oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver
leksjonen). Når du velger oppgave, husk å beregn nok tid til å gjennomgå 
leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal 
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med 
alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 17 ved å gjennomgå “Repetisjon - 18”
Les Samtale - 18. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

La oss sitere 1 Mos 15,6 sammen. [La barna si dette verset sammen fl ere 
ganger.]
Abraham trodde Gud, og Gud godtok ham som om han var rettferdig.
-    I dag skal vi høre om da Abrahams tro ble satt på prøve.
-    Men det som er viktigere enn Abrahams tro, er den trofaste Gud som
han trodde på.

Det er Gud som er hovedpersonen i denne historien, og i hele Bibelen! Hør 
godt etter, så skal du få høre om utrolige ting Gud gjorde for Abraham.

B. Gud oppfylte sitt løfte og gav Abraham og Sara en sønn.

1 Mos  18,12; Salme 115,3; Jeremia 32,17; Luk. 1,37.

Tema: Gud er allmektig.

Enda Abraham og Sara var for gamle til å få barn, hadde Gud lovt å gi dem 
en sønn.
− Abraham var 100 år og Sara var 90.
− Sara lo da Gud sa at hun skulle få barn.

Sara hadde aldri fått barn.
Hun visste at det var umulig i hennes alder.

Men ingenting er umulig for Gud. Han kan gjøre alt det Han vil.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
  aldri.

Mange år hadde gått siden Gud første gangen lovte å gi Abraham en sønn, men 
Gud hadde ikke glemt løftet sitt.
− Han ombestemmer seg aldri.
− Sara fi kk en sønn, akkurat som Gud hadde lovt.
Abraham og Sara kalte sønnen sin Isak.

LES 1 Mos 21,1-3.

PEK PÅ ISAK PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
autoritet.
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Gud kunne bestemme å gi Abraham og Sara en sønn, fordi Gud er den som har 
skapt alle mennesker og alle ting.
− Gud gav liv til våre forfedre.
− Han gav liv til hver enkelt av oss.
− Denne verden og alle mennesker tilhører Gud.
− Abraham og Sara tilhørte Gud.
− Sønnen deres, Isak, tilhørte Gud.

C. Gud ba Abraham om å ofre Isak.

Ap gj 17,25; 1 Krøn 29,11-12; Salme 24,1.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

Det gikk mange år, og Isak ble en ung mann.1

Isak var elsket av far og mor.
Abraham trodde på det Gud hadde lovt om Forløseren som skulle komme, og at 
det skulle bli oppfylt gjennom Isak og hans etterkommere.
En dag ba Gud Abraham om å gjøre noe av det mest uventede og vanskelige 
han kunne tenke seg.

Tema: Gud er større enn alle og står over alle; Han er den høyeste   
  autoritet.

LES 1 Mos 22,1-2.

Gud var ikke ond; Han er alltid hellig og god.
Han ville gjøre noe veldig spesielt for Abraham og Isak.
Gud prøvde Abraham for å se om han elsket Isak mer enn han elsket Gud.
Hvilken rett hadde Gud til å be Abraham ta Isak og ofre ham?

Tenk over:
Var ikke Isak Abrahams eiendom? Var han ikke Abrahams sønn? Hadde 
ikke Abraham autoritet over Isak?
Jo, Isak var Abrahams sønn, men hvem var det som gav Isak livet? Hvem 
gav Isak til Abraham og Sara? Gud gjorde det! Isak tilhørte Gud.

Gud gir liv til alle mennesker og alle levende ting.
Gud har skapt alle ting.
Derfor har Gud autoritet over alle mennesker og alle ting.

D. Abraham trodde Gud.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

1 Ordet som er brukt i dette avsnittet  for å beskrive Isak som en ungdom, er  oversatt andre 
steder med «ung mann» (som Abrahams tjener, (1 Mos  22,3) eller «tjener.»
Det står ikke noe om hvor lang tid som er gått siden Isak ble født, men mange ting har skjedd 
siden den gang. Isak var tydeligvis sterk nok til å bære veden til  offeret.
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Tenk på hva som skjedde!
− Hadde Gud forandret mening om Isak og løftene Han hadde gitt?
− Hvordan kunne Guds løfter bli oppfylt gjennom Isak hvis Abraham drepte 

ham?
− Hadde Gud bestemt at Forløseren ikke skulle bli en av Isaks 

etterkommere?
Hvordan reagerte Abraham?

− Selv om Abraham hadde fått beskjed om å ofre Isak, tvilte han ikke på 
Gud, eller stilte spørsmål om hvorfor han skulle gjøre det.

− Han godtok det Gud hadde sagt.
Hvordan kunne han reagere slik?
Han kjente og trodde på Gud.

− Han visste at Gud aldri kunne lyge.
− Han visste at Gud ikke ville gi ham løfter og så ombestemme seg.
− Han stolte på Gud og trodde at Gud likevel ville holde sitt ord.

Var ikke dette helt umulig for et menneske?
− Abraham var en helt vanlig person slik som oss.
− Denne trohetsprøven var forferdelig vanskelig - vi kan godt si, umulig.
− Men Abraham stolte helt og fullt på Gud.
− Han hadde oppdaget at Gud aldri svikter!

I Hebr 11,19 står det at Abraham trodde at selv om han drepte Isak i   
lydighet mot Gud, ville Gud reise Isak opp fra de døde.

− Han visste at det var umulig for mennesker.
− Men han stolte på at Gud kunne gjøre dette.

Sammenlign:
Abraham var annerledes enn Adam og Eva. Da de var i hagen, hadde 
Gud sagt til Adam at de ikke skulle spise av frukten fra Kunnskapens tre, 
for da ville de dø. Men Satan sa til Eva at de ikke ville dø. Adam og Eva 
trodde på Satan. De tvilte på Guds ord og ble ulydige imot Ham. Adam 
og Eva trodde ikke på Gud, men det gjorde Abraham. Han trodde at Gud 
ville holde sitt ord.

Fordi Abraham trodde på Gud og stolte på Ham, gjorde han seg straks i stand 
for å gå til det stedet Gud hadde lovt å lede ham til.

LES 1 Mos 22,3-5.

E. Isak spurte og Abraham svarte.

Hebr 11,17-19.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES 1 Mos 22,6-7.

Tenk over Isaks situasjon.
− Han hadde helt sikkert sett mange offerhandlinger.
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VIS LEKETØYSLAMMET.

− Han visste at straffen for synd var død, og at den eneste måten å komme til 
Gud på, var ved tro, ved å ofre blodet av et lam eller en sau isteden for seg 
selv.

− Han kunne ikke forstå hvorfor de ikke hadde tatt med seg en sau.
− Abraham hadde ikke fortalt Isak hva Gud hadde bedt ham om å gjøre.

LES 1 Mos 22,8.

Abraham stolte på Gud.
Han trodde at det var det aller viktigste.
− Bare å høre på en predikant eller å lese Guds Ord, kan aldri fri oss fra 

Satans kontroll.
− Vi må godta Guds Ord og stole på Gud.

Sammenlign:
Hvis du var syk og gikk til legen, og han foreskrev en medisin til deg. 
Ville du da ha noen nytte av den om han bare fortalte deg om medisinen 
og hvordan den kunne hjelpe deg? Ville du bli frisk av bare å høre på hva 
legen sa? Nei, du måtte ta medisinen. Hvis vi bare lytter til Guds Ord, vil 
det ikke hjelpe oss. Vi kan ikke bare høre og ikke tro. Da gjør vi det Satan 
gjorde da han snakket til Eva: Vi kaller Gud en løgner. Gud vil aldri godta 
dem som nekter å tro på Ham. Gud tar imot dem som tror alt det Han har 
sagt og stoler bare på Ham.

F. Abraham binder Isak.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke kan frelse 
  seg selv. 
Tema: Gud er hellig og rettferdig; Han krever død som betaling for synd.

LES 1 Mos 22,9-10.

Det var ingen rømmingsvei for Isak.
− Han ble bundet og lagt på alteret.
− Abraham løftet kniven for å drepe ham.
− Gud hadde bedt Abraham om å ofre Isak som et offer, og da Isak lå på 

alteret, var det umulig for ham å komme seg fri.

Sammenlign:
Bare Gud kunne frelse Noah og familien hans fra fl ommen som ødela alle 
andre i hele verden. Bare Gud kunne redde Lot og døtrene hans fra ilden 
som ødela Sodoma og Gomorra. Bare Gud kunne frelse Isak fra å bli 
drept!
Fins det noen måte vi kan frelse oss selv fra død og evig straff for våre 
synder på? Nei! Vi kan ikke frelse oss selv. Gud vil straffe all synd. Ingen 
kan komme seg unna Gud. Gud, og bare Gud, kan lage en redning for oss. 
Vet du hva Gud gjorde for Isak? La oss lese og se hva Bibelen sier.
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G. Gud sendte en vær til å ta Isaks plass.

2 Mos 12,5; 3 Mos 22,17-22.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

LES 1 Mos 22,10-12.

Gud frelste Isak; Gud sa til Abraham at han ikke skulle drepe sønnen sin!
Isak kunne ikke bli frelst uten at noen andre ble ofret i stedet for ham.
− Abraham og Isak hadde ikke med seg noen stedfortreder.
− Men Gud sendte et annet offer til å dø i stedet for Isak.
Gud skaffet en vær, et hanndyr, til å dø i stedet for Isak.

LES 1 Mos 22,13.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 18,
«ABRAHAM OFRER ISAK»

Tema: Gud er hellig og rettferdig; Han krever død som betaling for   
  synd.
Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 
  plan.

Gud gjorde det slik at en vær hang fast i en busk etter hornene.
− Hvis den hadde hengt fast etter en annen del av kroppen, ville den ha vært 

skadet fordi den ville ha prøvd å komme seg fri.
− Hvis den hadde vært skadet, ville den ikke ha blitt godtatt som offer av 

Gud.
Gud ville godta bare friske, sterke dyr som offer.
Fordi Gud er fullkommen, vil Han godta bare det som er fullkomment.

Gud sørget for et godkjent offer i stedet for Isak.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
  aldri.

Gud er trofast.
− Han holdt sitt løfte til Abraham.
− Gud ville gi Abraham mange etterkommere gjennom Isak.
Abraham løste Isak og tok ham ned fra alteret, og så la han væren som Gud



Notater

9

hadde sendt, på alteret og ofret den i stedet for Isak.
− Abraham drepte væren og brente den som et offer til Gud.
− Væren døde i stedet for Isak.
− Væren var hans stedfortreder.
− Gud frelste Isak ved å skaffe til veie en vær som skulle dø i hans sted.

H. Abraham trodde på at Gud sendte en Forløser.

Gal 3,6-9.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES 1 Mos 22,14-19.

Abraham kalte stedet der Gud skaffet til veie væren «Herren ser.»
− Gud sendte en vær for å dø i stedet for Isak.
− Abraham trodde at Gud også ville sende en Forløser til å redde menneskene 

fra Satans makt og syndens straff.

VIS PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.»
Gud oppfyller alle sine løfter.

I. Konklusjon.

Vi klarer ikke å forestille oss en slik vanskelig prøve som den Abraham ble 
satt på.
Men vi kan se at Gud belønnet Abraham for hans tro.
Han sørget for en måte Isak kunne bli frelst på. Han skaffet til veie et offer 
som Han selv kunne godta - en vær som døde i Isaks sted.
Slektslinjen til Forløseren ble ikke brutt.
En kan fullt ut stole på at Gud oppfyller løftene Han har gitt.
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SPØRSMÅL

1. Hvordan kunne Gud gi Abraham og Sara en sønn når han var 
100 år gammel og hun var 90?
a. Fordi Gud gir liv til alle mennesker.
b. Gud er allmektig. Han gjør det Han vil.

2. Hvilken rett hadde Gud til å be Abraham ofre Isak?
a. Gud har skapt alle ting, derfor eier Han alle ting.
b. Gud gav Isak livet.

3. Trodde Abraham at Gud hadde forandret mening om at 
Isak skulle bli stamfar til et stort folk og til Forløseren? Nei, 
Abraham trodde på Gud og stolte på Ham, fordi han var overbevist 
om at Gud alltid holdt det Han hadde lovt.

4.  Hva trodde Abraham at Gud ville gjøre? Abraham trodde at 
dersom han ofret Isak, slik Gud hadde sagt, så ville Gud reise Isak 
opp igjen fra de døde.

5.  Var det noen måte for Isak til å kunne frelse seg selv fra 
døden, etter at Abraham hadde bundet ham fast til alteret?
Nei, Isak kunne ikke frelse seg selv fra døden.

6. Fins det noen måte for et menneske til å  frelse seg selv fra 
dødsstraffen som en fortjener på grunn av sin synd? Nei, 
ingen kan frelse seg selv fra Guds straff. Ingen kan lure seg unna 
Gud.

7.  Hvem snakket til Abraham og reddet Isak fra døden? Gud.

8.  Var det noen andre enn Gud som kunne ha reddet Isak fra 
døden? Nei.

9.  Hvem var det som skaffet til veie et offer i stedet for Isak?
Gud gjorde det.

10. Hvorfor hang væren fast etter hornene? Fordi Gud er 
fullkommen, og Han godtar bare et offer som er friskt og sterkt og 
uten skade.

11. Hvorfor kalte Abraham stedet hvor Gud sørget for et offer   
    for Isak «Herren ser»? Fordi Abraham trodde at, på samme måte 
    som Gud sørget for et offer i stedet for Isak, ville Han også sørge                    
    for en Forløser som skulle overvinne Satan og forløse menneskene        
    fra Satans makt og evig straff.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 18

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan du 
bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget for 
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller 
fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for 
hånden. 

1. Minne vers - Jesaia 43,11
Hjelp barna med å lære minne verset utenat. Kanskje du kan dele ut 
tegnesaker så de får skrive minneverset og dekorere rundt.
Diskuter:
Isak kunne bare bli frelst ved Guds hjelp.
Hva gjorde Gud for å frelse Isak?
Understrek at Gud er den eneste Frelser. Han er større enn alle.

2. Fødselsannonse
La barna lage fødselsannonse som forteller at Isak er født.
Diskuter:
Hvordan tror du Abraham og Sara følte det da Isak var født? Tror du de var 
veldig begeistret? Tror du de var takknemlige til Gud som hadde holdt sitt 
løfte?
Jeg kan tenke meg at Abraham og Sara ville at alle skulle få vite at Gud 
hadde holdt sitt løfte og gitt dem en sønn. I dag når foreldre får en baby, 
sender de ofte ut en fødselsannonse for at alle skal få vite om nyheten. (Du 
kan vise barna en fødselsannonse eller fortelle hva de kan skrive i en.) La 
oss skrive en fødselsannonse som forteller om Isaks fødsel. Prøv å uttrykke 
Abraham og Saras takknemlighet til Gud for Hans makt og at Han har holdt 
det løfte Han gav dem. (La barna bruke fantasien.)
Understrek at Gud er mektig og at Han holder sine løfter.

3. Opplevelsen på fjellet.
Del ut tegneutstyr og la barna tegne et bilde fra historien om da Abraham 
skulle ofre Isak. La barna velge hver sin del av historien.
Mens de tegner kan dere samtale om følgende spørsmål:
Hvorfor tok Abraham Isak med opp på fjellet? (Gud sa at han skulle ofre 
Isak der.)
Hvorfor hadde Gud rett til å be Abraham om å ofre Isak? (Gud gav livet til 
Isak, akkurat som Han gir liv til alle mennesker. Isak tilhørte Gud fordi Gud 
hadde skapt ham. Gud er større enn alle, Han er den høyeste autoritet.)
Hvor gamle var Abraham og Sara da Gud gav dem Isak? (Abraham var 100 
og Sara var 90.)
Hvordan kunne de få barn når de var så gamle? (Gud gjorde det mulig. 
Ingenting er umulig for Gud.)
Hvorfor gav Gud dem en sønn? (Gud lovte Abraham mange etterkommere, 
og Han lovte at Forløseren skulle være en av hans etterkommere. Gud 
holder alltid det Han lover.)
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Hadde Gud forandret mening da Han ba Abraham om å ofre Isak? (Nei! 
Gud forandrer aldri mening.)
Hvordan kunne Abraham være villig til å ofre Isak? (Gud hadde lovt å 
sende Forløseren gjennom Isak, og Gud er trofast. Abraham trodde at selv 
om han ofret Isak, kunne Gud reise ham opp igjen fra de døde.)
Kunne Isak redde seg selv fra døden da han lå bundet fast til alteret? 
(Nei!)
Hva skjedde da Abraham løftet kniven for å ofre Isak? (Gud sa at han ikke 
måtte gjøre Isak noe.)
Hva kunne Abraham ofre til Gud i stedet for Isak? (Gud sørget for at en vær 
hang fast etter horna i et kjerr, og den ofret Abraham i stedet for Isak.)

4. Et puslespill.
Før undervisningen kan du skrive ned hovedpunktene i leksjonen på 
kraftig papp og klippe den i puslespillbiter.

F. eks.:
- Ingenting er umulig for Gud.
- Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
- Bare Gud kunne frelse Isak.
- Gud sørget for et annet offer i stedet for Isak.

(Merk: Bruk papp med forskjellig farge til de forskjellige puslespill så 
bitene ikke blir blandet.)
Del ut puslespillene og la barna sette dem sammen. 



Navn:______________________________

GUD ødelegger Sodoma og Gomorra

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor. 
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.

TRODDE, ALL, DOMMER, SALT, NÅDIG

1. Gud vil ikke overse synda til menneskene. Han er alles __________.

2. Gud ventet lenge før Han dømte de onde menneskene i Sodoma og 

Gomorra, fordi Gud er __________. Også i dag gir Gud menneskene 

anledning til å omvende seg fra synden og tro på Ham.

3. Gud er veldig tålmodig og nådig. Han er kjærlighet. Men Han straffer ______ 

synd.

4. Kan noen hindre Gud i å straffe mennesker når Han har bestemt at de har 

fått lang nok tid til å omvende seg?    JA NEI

5. Fordi Lot ____________ på Gud og var enig med Gud i at han var en 

synder, reddet Gud Lot og familien hans.

6. Kona til Lot var ulydig imot Gud og snudde seg og så utover de brennende 

byene. Hun ble til en ________støtte.

Skriv ned Ordspråka 15, 3 og lær det utenatt. Prøv å skriv det etter 
hukommelsen:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Repetisjon 18
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SAMTALE 18   Gud frelste Isak; Gud forløste Isak fra døden

Terje: Gjett hva vi fant i det nye leksikonet vårt?
Onkel Dagfi nn: Hva da?
Terje: En artikkel om Abraham! Det var et kart også, der kan vi se hvor han 
kom fra i Ur og hvor han dro til i Kanaan.
Onkel Dagfi nn: Det er fi nt at det er tatt med. Visste du at Abraham levde for 
omtrent 4000 år siden?
Janita: Jeg lurer på hvorfor han er så viktig at han er med i leksikon så lenge 
etterpå.
Terje: Fordi han er med i Bibelen!
Onkel Dagfi nn: Skulle ønske det var sant, Terje, men det er nok ikke det. Det 
er mange som er nevnt i Bibelen, men som ikke er med i andre bøker. Det er 
annerledes med Abraham.
Janita: Hva mener du?
Terje: Er det på grunn av det han gjorde?
Onkel Dagfi nn: Mest på grunn av det løftet Gud gav til Abraham. Og 
Abraham trodde Gud.
Janita: Og Gud så på ham som om han var rettferdig! Men hvorfor husker 
folk på ham fremdeles?
Onkel Dagfi nn: Vi kan se i Bibelen på noen av løftene Gud gav Abraham.
Terje: Et løfte var at Gud ville gjøre ham til et stort folk.
Janita: Enda Abraham ikke hadde noen barn!
Onkel Dagfi nn: Se hva som står i 1. Mosebok 12,3.
Terje: Det står at alle folk på jorda skal bli velsignet gjennom Abraham.
Onkel Dagfi nn: Der er også vi regnet med!
Janita: Mener du at Gud tenkte på oss så langt tilbake i tida?
Onkel Dagfi nn: Nettopp, Janita, allerede da visste Gud at vi skulle bli født. 
Gud vet alt. Og Han valgte å velsigne alle gjennom Abrahams ætt. Forløseren 
som Gud hadde lovt, skulle bli en av Abrahams etterkommere.
Terje: Og Gud sa at hans etterkommere skulle bli så mange som stjernene!
Janita: Hvor mange stjerner er det, onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Flere enn vi kan telle. Vitenskapsmennene oppdager stadig 
fl ere. Gud gav et enormt stort og herlig løfte!
Terje: Hvordan kunne Abraham være sikker på at alt dette skulle skje - når 
han ikke hadde noen barn enda?
Onkel Dagfi nn: Bibelen forteller oss at Abraham trodde Gud, også når ting så 
umulig ut. Disse løftene var ikke avhengig av at Abraham skulle være i stand 
til å oppfylle dem, vet du. Det avhang av at Gud var i stand til å oppfylle dem.
Janita: Så det er derfor vi må huske på Abraham, fordi Gud gav ham disse 
løftene.
Terje: Men hvordan kunne Gud oppfylle det når Abraham ikke hadde noen 
barn?
Onkel Dagfi nn: Gud ventet til Abraham var et hundre og Sara nitti år. Da gav 
Gud dem en sønn!
Janita: Men det er da umulig!
Onkel Dagfi nn: Ikke for Gud. Det var fl ere forunderlige ting Gud ville gjøre 
gjennom Abrahams liv. Gud satte Abraham på en hard prøve.


