
LEKSJON 16

- Gud velger, kaller og leder 
Abram; Lot velger de frukt-

bare slettene ved Sodoma og 
Gomorra -
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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 presenterer Guds trofasthet og nåde ved at Han kalte 
Abram ut fra Ur og til Kanaan; og hvordan Abram svarte i tro til Gud. I 1 
Mos 12 ser vi at Guds løfte til Abram begynte med at Han ville gjøre ham 
til et stort folk, og at alle folkeslag over hele jorda skulle bli velsignet i ham. 
(I hans slekt skulle Frelseren bli født).
Vi får også høre om at Lot velger det han synes er best for seg - områdene rundt 
Sodoma og Gomorra. 

Bibelhenvisninger: 1 Mos 11.27-32; 12,5; 13,5-13  
Hebr 11,8-10; Rom 1,23-25;1 Mos 11,3-4; Jesaia 46,8-10; Gal 3,8; 2 Pet 3,9

MINNEVERS: 1 Mosebok 15, 6

MÅL:
• Å vise at Gud trofast utfører sin plan og holder det Han lover.
• Å vise menneskenes avhengighet av Gud; deres behov for å stole på Ham og 

være lydige mot Hans Ord, samme hva andre mennesker gjør.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se helheten i Bibelen.
• Å se at Gud ikke ombestemmer sine planer på grunn av handlinger fra 

menneskene, men at Han alltid utfører det Han har sagt Han vil gjøre.
• Å antyde fortellingen om Frelseren.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Et talende avsnitt av Skriften sier, 
«Det er som med Abraham: Han trodde Gud, og det ble regnet ham til 
rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams 
barn. Da Skriften forutså at det er verd tro Gud rettferdiggjør hedningene, 
forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: I deg skal alle folk 
velsignes. Så blir da de som har tro, velsignet med den troende Abraham.»
(Galaterne 3,6-9).

Guds veier er i sannhet vidunderlige! Denne mannen Abraham er vår «far» i 
troen! Vi skulle virkelig bli oppmuntret og trøstet ved vitnesbyrdet til denne 
mannen. Han stråler fram som et lys på en mørk og stormfull himmel, der han 
fl ytter bort fra sin hedenske arv. 
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Hebreerbrevet 11,8 forteller oss at han visste ikke hvor han skulle. Likevel, 
som Noah, trodde han Gud og var lydig. Abraham blir holdt opp for oss som et 
eksempel på tro, samtidig var han også veldig menneskelig - strevde med fall 
og feil i sin tro1 Men i Abraham møter vi en mann som omvendte seg fra sin 
synd og alltid kom tilbake til samfunnet med Gud.
Vår kultur trenger «helter.» Vi er sørgelig i mangel av mennesker som kan stå 
fram som gode eksempler. Men Gud brukte Abrahams liv igjen og igjen for å 
vise sin nåde og å kanalisere sine velsignelser. Likevel er hovedpersonen i denne 
fortellingen, og i hele Bibelen, Gud! Det er HANS NÅDE vi ser i Abraham.
Abraham er ikke en antikvarisk skygge. Abraham er vår far i troen! Husk hva 
Jesus sa i Matteus 22,31-32: «...har dere da ikke lest det som er talt til dere av 
Gud, som sier : ”Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er 
ikke de dødes Gud, men de levendes.» 
Tenk over det! Vi underviser Guds levende Ord. Vi trenger å be vår Herre om 
at Hans Ånd gjør oss i stand til å undervise det som det er - levende og virkelig 
- så våre studenter kan høre og tro.

BILDER

• Kronologisk bilde nr. 14, «Abraham reiser fra Karan»
• Kart over Midtøsten.
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 10, «Noen av Guds løfter til Abraham»

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Lag kopier til barna av Repetisjon - 16 og Samtale - 16 (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.

1 Disse leksjonene tar ikke med avsnittene om Abrahams fall. Historien om Hagar og Ismael 
blir ikke diskutert; heller ikke omskjærelsen. Vi tar bare med de hendelser og detaljer som er 
nødvendig for å legge et grunnlag for å presentere Guds sinnelag og Hans frelse: ved tro.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 15 ved å gjennomgå “Repetisjon - 16”
Les Samtale - 16. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvor mange av der vet navnet på oldefarene sine?
Hvor mange av dere vet navnet på tippoldefarene?
Det er ikke så mange som vet navnene på forfedrene sine, men i dag skal vi 
fortelle om en mann som levde for omtrent 4000 år siden og er fremdeles 
husket av etterkommerne sine.
Hvorfor blir han husket?
- Jo, fordi Gud gav ham et løfte.
- og fordi han trodde Gud.

B. Abram var etterkommer av Sem.

Noah hadde tre sønner, Sem, Kam og Jafet; Abram var etterkommer av Sem.
Abram, sønn av Tarah, levde like ved der menneskene hadde begynt å bygge 
det store Babels tårn.

PEK PÅ BABEL PÅ KART 1.

LES 1 Mos 11,27-30.

PEK PÅ ABRAHAM, SARA OG LOT PÅ KRONOLOGISK 
OVERSIKTSKART.

Senere i fortellingen vil vi se at navnene til Abram og Sarai blir forandret.
Abram giftet seg med Sarai, men de hadde ingen barn.

Merk:
På den tiden var det slik at ektepar som ikke hadde barn, ble sett ned på. 
Alle ønsket seg først og fremst guttebarn, slik at de hadde en arving som 
kunne bære familienavnet videre.

LES 1 Mos 11,31-32.

Tarah, Abrams far, fl yttet fra Ur og dro opp til Karan.
- Tarah tok med seg Abram og Sarai.
- Han tok også med barnebarnet Lot, fordi Lots far var død.
Tarah hadde planer om å dra til Kanaan, men de kom ikke lenger enn til 
Karan. Der døde Tarah.

PÅ KART 1, PEK PÅ UR, KARAN OG KANAAN ETTERHVERT SOM 
DE BLIR NEVNT I TEKSTEN.
[Vis barna hvilke land som er i disse områdene i dag.]
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C. Gud kalte Abram og gav ham befalinger.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre 
  seg.

LES 1 Mos 12,11

Tema: Gud samtaler med menneskene.

Gud kalte Abram til å forlate sitt eget land og dra til Kanaan.
Gud talte direkte til Abram og sa hva han skulle gjøre; Bibelen var ikke   
skrevet på denne tiden.
- Gud taler ikke til oss med stemmen sin.
- Han taler gjennom sitt skrevne Ord, Bibelen.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke kan frelse 
  seg selv. 

I Mesopotamia, der Abram bodde, tilba folket avguder.

PEK PÅ MESOPOTAMIA PÅ KART 1.

− De brydde seg ikke om Gud, sin Skaper.
− Josva 24,2 forteller oss at Abrams far, Tarah, dyrket avguder.

Var Abram også en synder?
Ja, han var også en av Adams etterkommere.
Men Abram trodde Gud.

− Han kom til Gud på den måten Gud hadde foreskrevet.
− Han trodde på Gud og stolte på Hans løfter.

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

Guds plan for Abram kunne ikke fullføres så lenge han bodde midt i blant 
disse menneskene som tilba avguder.
− Han måtte forlate hjemlandet sitt.
− Han måtte dra til det landet Gud hadde lovet å lede ham til.

Gud hadde rett til å fortelle Abram hva han skulle gjøre.
− Gud er større enn alle.
− Gud er den som eier oss og vår høyeste autoritet.

D. Guds løfte til Abram.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre 
  seg.

1 Ap. Gj. 7,2-3 sier at Gud kalte Abram til å dra til Kanaan før han fl yttet til Karan sammen 
med faren Tarah.
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Våre forfedre, Noahs etterkommere, hadde vendt seg bort fra Gud og 
sannheten.
− De tilbad ting som Gud hadde skapt i stedet for å tilbe Gud, sin Skaper.
− De gjorde opprør i mot Ham ved at de bygde Babels tårn.

Likevel forandret ikke Gud på sin plan om å redde menneskene fra Satans 
makt og den evige straff.

− Ingen, eller ingen ting, kan hindre Gud i å gjøre det Han har planlagt å 
gjøre.
Alt det Gud har lovt å gjøre, det gjør Han.
Alt Gud begynner med, fullfører Han.
Ingen ting kan få Gud til å stanse med det Han har tenkt å gjøre.

− Guds neste skritt i frelsesplanen, var å kalle Abram.
Gud er den samme i dag som Han var på Abrams tid.

− Han er kjærlighet. Han er nådig og miskunnelig.
− Han har ikke glemt sin frelsesplan.
− Han vil at alle skal bli frelst fra Satans makt og fra synden.

La oss lese Guds løfter til Abram.

LES 1 Mos 12,2.

−  Selv om Abram og Sarai ikke hadde barn, lovte Gud Abram at han skulle 
bli far til et stort folk.

−  Gud lovte også at Han skulle beskytte og velsigne Abram, så han skulle 
bli en mektig mann, og ved ham skulle andre også få hjelp og framgang.

VIS PLAKAT 10, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.»

Vi skal ha en liste over disse spesielle løftene Gud gav Abram (senere: 
Abraham), så vi kan se hvordan Gud oppfylte sine løfter.

LES 1 Mos 12,3.

−  Gud lovte også at Han ville hjelpe dem som hjalp Abram, og gjengjelde 
med ondt til dem som behandlet Abram dårlig.

− La oss se nærmere på slutten av vers 3: «...Og i deg skal alle jordens 
slekter velsignes.»

Dette er det største av alle løftene Gud gav til Abram, fordi det handler om 
Frelseren.
Husker du da vi snakket om Edens hage, at Gud lovte å sende en Forløser til 
verden som skulle knuse Satans makt?
Nå lovte Gud at det ville bli en av Abrams etterkommere!
Alle familier på jorda skulle bli velsignet gjennom Abrams etterkommer.
− Dette løftet gjelder også deg og meg og alle menneskene i verden.

E. Abram trodde og var lydig i mot Gud.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
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Abram bodde på et sted der folket dyrket avguder.
Abram og Sarai hadde ingen barn.
Likevel trodde Abram Guds løfter.
−  Abram trodde at Gud ville sende Frelseren, og at denne kom til å bli en av 

hans etterkommere.
−  Akkurat som Noah, trodde Abram på Gud, og derfor var han lydig i mot 

Hans Ord.

LES 1 Mos 12,4-5.

PEK PÅ UR, KARAN OG KANAAN PÅ KART 1, DET VISER OMTRENT 
VEIEN ABRAM DRO.

Tenk over:
La oss huske, mens vi studerer Abrams historie, at han er en person som 
virkelig har levd, en som blir nevnt fl ere ganger både i det Gamle og det 
Nye Testamentet.

PEK PÅ UR, MARI OG EBLA ETTERHVERT SOM DU NEVNER DEM.

Arkeologiske funn i Ur, Mari, Ebla og andre oldtidsområder, stemmer 
med det som står i Bibelen om livet på Abrams tid, ca. 2000 f. Kr.. I den 
senere tid er det kommet mange nye opplysninger for dagen om handel og 
reisevirksomhet, ekteskap og familieliv. Ja, også navn som stemmer med 
de som vi fi nner i Bibelen fra den tiden.

[Dersom du har tatt med bilder fra arkeologiske områder, kan du vise dem til 
barna.]

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 14
«ABRAHAM REISER FRA KARAN»

Tenk over:
Abram var veldig rik og hadde mange tjenere, kveg, sauer og geiter. Han 
tok med seg alt han eide.
Kan du tenke deg å legge ut på reise med hele familien og alle eiendelene, 
og dra til et fremmed land? Abrams naboer lo kanskje av ham. Husk, 
Abram var en respektert og mektig mann. Folk la merke til ham.
Byen Abram hadde forlatt tidligere, Ur i Kaldea, var et viktig senter med 
hus og templer, slik som Babel. Ruinene av byen Ur kan en se i dag i 
landet Irak.
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Men nå måtte Abram reise og bo i telt.
Men Abram trodde på Gud og var lydig i mot Ham. Abram var klar over 
at Gud var absolutt verd å stole på.

Lot, Abrams nevø, dro også sammen med Abram og Sarai.
Lot trodde også på Gud og Hans løfter.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri   
forandre seg.

Herre ledet Abram trofast hele veien til Kanaan, landet som Han hadde lovt å
gi ham.

PEK PÅ KANAAN PÅ KART 1.

F. Vanskeligheter mellom Lots og Abrams gjetere.

LES 1 Mos 12,5-7.

Lot, Abrams nevø, var også rik.
Både Abram og Lot hadde stor buskap, og det varte ikke lenge før det ble 
vanskeligheter mellom gjeterne som skulle passe fl okkene.

G. Abrams løsning

Abraham foreslo en løsning for Lot.

LES 1 Mos 13,8-9.

H. Lots valg.

LES 1 Mos 13,10-11.

Lot så seg omkring for å velge område; han valgte de grønne slettene som 
han trodde ville bli best for dyra sine.
− Selv om Lot trodde på Gud, tenkte han ikke på hva som ville være best for 

seg og familien sin, og hvordan det ville virke på deres forhold til Gud.
− Lot tenkte antagelig bare på hvordan han kunne bli rik.
− Flere forferdelige ting skjedde med Lot på grunn av valget han gjorde.
Tenk over: 

Husk hvordan det gikk med Kain på grunn av at han ikke brydde seg om 
Gud. Alle hans etterkommere druknet i vannfl ommen. Vi må være nøye 
med hva vi velger.

LES Ordspr 14,12.

Hvis en person velger å vende seg bort fra å lære om hva Gud har 
skrevet i Bibelen, vil han komme til å angre på det for evig og alltid. Hva 
nytte vil vi ha av å eie alt i denne verden, hvis vi dør og blir skilt fra Gud 
i all evighet?
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Ingen liker å snakke om dette. Hele tiden blir vi påvirket av tanken om å 
ha mer og mer ting, og tenke mindre og mindre på Gud. Men Gud kaller 
på oss gjennom sitt Ord - Han vil at vi skal høre på Ham og tro på Ham.

Tema: Mennesket er en synder. Han trenger Guds hjelp og kan ikke   
  frelse seg selv. 

Sammenlign:
Abram stolte på Gud. Han holdt seg oppe i fjellet og lot Lot ta det som så 
ut til å være det beste området. Lot fl yttet ned på lavlandet - hvor det var 
lett å gå og gresset var saftigere for buskapen.
Menneskelig sett så det ut som Abram var «taperen» i dette valget.
Men Gud kjenner det som ikke kan sees på overfl aten.

LES 1 Mos13,12-13.

Nede på sletten lå det to byer, Sodoma og Gomorra. I disse byene var det mye 
ondskap.
− Folket som bodde der ville ikke høre om Gud og det Han ville de skulle 

gjøre.
− De tenkte bare på seg selv og sine onde gjerninger.
Gud visste dette og ville ha sagt det til Lot dersom han hadde spurt.
Men Lot bare valgte det han trodde var best for seg.
På denne måten tok han et tragisk skritt bort fra Gud og mot et forferdelig 
farlig sted.

I. Konklusjon.

Lot valgte det han hadde mest lyst på.
Men Abram var lydig i mot Gud fordi han trodde at Han ville holde det Han 
hadde lovt.
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SPØRSMÅL

1. Gikk Gud bort fra sin plan om å sende en Frelser for 
menneskeslekten, fordi de gjorde opprør mot Gud og bygde 
Babels tårn? Nei.

2. Hva gjorde Gud for å vise at en dag ville Frelseren bli født inn 
i verden? Gud utvalgte og kalte Abram til å bli stamfar for slekta 
Frelseren skulle bli født i.

3. Hva sa Gud at Abram skulle gjøre? Gud sa at han skulle forlate 
landet sitt og dra til et land Gud lovte å lede ham til.

4. Hvor mange barn hadde Abram og Sarai da Gud ba Abram om 
å reise til et annet land? De hadde ingen barn.

5. Hva var det Gud lovte Abram?
a. Gud sa at Abrams etterkommere skulle bli til et stort folk.
b. Gud lovte at Han ville bevare og velsigne Abram så han ville bli 

mektig, og føre velsignelse videre til andre.
c. Gud sa at Han ville hjelpe dem som hjalp Abram, og straffe dem 

som behandlet Abram dårlig.
d. Gud sa også at alle de andre nasjonene og stammene i verden 

skulle få hjelp fra Gud gjennom en bestemt etterkommer av 
Abram.

6. Hvem ville denne etterkommeren være? Det ville være 
Frelseren, Han som skulle overvinne Satan og gjøre det mulig for 
menneskene å komme tilbake til samfunnet med Gud.

7. Gud talte direkte til Abram, men hvordan taler Gud til 
menneskene i dag? Gjennom Bibelen.

8. Valgte Gud ut Abram fordi han ikke var en synder? Nei, alle 
mennesker er syndere.

9. Hva gjorde Abram da Gud gav ham løftene? Han trodde på 
Gud. Han forlot landet sitt og dro dit Gud ledet ham.

10. Hvorfor dro Lot vekk fra Abram og bosatte seg nede på 
slettene ved Sodoma og Gomorra?
a. Abram og Lot hadde så mange dyr at det var ikke nok beitemark 

for alle sammen.
b. Lot fl yttet ned på slettene fordi der var det nok vann og mye 

saftig gress.

11. Hva nytte er det å ha stor rikdom dersom en person går til 
den evige straff når han dør? Det vil ikke være til noen nytte.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    LEKSJON 16

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. Minnevers - 1 Mosebok 15,6
La barna skrive ned minneverset og si det fl ere ganger. De kan understreke 
ordet «trodde.»

Understrek at menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

2.  Guds plan trinn for trinn
Lag til et sett fotspor av papir og skriv følgende setning på dem (et ord på 
hvert fotspor): «Ingen kan hindre Gud i å handle etter sin plan og fullføre 
det Han har tenkt å gjøre.»

Diskuter:
Husker du løftet Gud gav til Adam og Eva i Edens hage? (At Han ville 
sende en Frelser som skulle frelse menneskene fra Satans makt og den 
evige straff.)
Gjennom hele historien prøvde Satan å hindre Guds plan. Han fi kk 
menneskene til å gjøre opprør imot Gud. Husker du hva Satan fi kk Kain 
til å gjøre for å ødelegge Guds plan? (Å drepe Abel.) Hva gjorde Gud 
for å erstatte Abel? (Sendte Set.) Hva var det Satan gjorde med folket på 
Noahs tid? (Ledet dem inn i ondskap og opprør imot Gud.) Lot Gud dem 
bare fortsette å leve i ondskapen? (Nei!) Hva gjorde Han? (Han sendte 
vannfl ommen som  ødela dem.) Hvem fi kk folket til å bygge Babels tårn? 
(Satan.) Lot Gud dem bare drive på i sitt opprør imot Ham? (Nei.) Hva 
gjorde Han? (Han forvirret språket deres.) Kunne noen hindre Gud i å 
gjennomføre planen om å sende en Frelser? (Nei!)

I denne leksjonen ser vi at Gud tar et nytt skritt i sin plan med å sende 
en Frelser for å frelse menneskene fra syndens slaveri. Hvem kalte Gud? 
(Abram.) Hvilket spesielt løfte var det Gud gav Abram om Frelseren? (At 
Frelseren skulle bli en av Abrams etterkommere.)

Bland og del ut fotsporene. Forklar at hvert fotspor har ett ord som hører 
til i en setning. Uten å si setningen, kan du la barna prøve å fi nne ut 
hvordan ordene skal plasseres sammen. De kan feste fotsporene opp på ei 
tavle, eller legge dem ut på golvet.
Understrek at Gud gjør det Han sier. Ingen kan hindre Gud i å 
gjennomføre sine planer. Minn om at Gud er kjærlighet. Han er 
miskunnelig og nådig. Han glemmer aldri sitt løfte om å frelse 
menneskene fra den evige straff.
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3.  Løfter.
Ta med tegnesaker til barna.

Pek på plakaten, «Noen av Guds løfter til Abraham.» diskuter hva det 
enkelte løftet betyr.

La barna illustrere løftene Gud gav Abram.

Minn barna på at Abram trodde på Guds løfter, og at vi må ha tro på Gud 
for å komme til Ham og bli frelst.

4.  «Til et land jeg vil vise deg.»
Del ut tegnesaker .

Se på Abrams reiserute på KART 1. Still spørsmål som, «Hvor bodde 
Abram da Gud kalte ham? Kan dere fi nne Ur på kartet? Hvor dro Abram 
da han reiste fra Ur? Kan dere fi nne Karan på kartet? Hvor var det 
spesielle landet Gud ville gi Abram? Kan dere fi nne Kanaan på kartet?»

Diskuter:
Visste Abram hvor han skulle da Gud kalte ham?
Gud hadde sagt «dra bort... ...til det landet jeg vil vise deg.» Gud lovte å 
lede Abram. Trodde Abram på det Gud sa? Hvordan kan vi vite det? (Han 
var lydig imot Gud. Han gjorde som Gud hadde sagt.)

La barna tegne et kart som viser omtrent veien Abram dro.

I tillegg kan du vise kart over landene som ligger i dette området i dag. 
La barna fi nne Abrams reiserute på et moderne kart. (Har du bilder fra 
dette området, kan du vise dem til barna, så de forstår at dette er virkelige 
områder som vi kan reise til og se i dag.)

Understrek at Abram trodde på Gud. Menneskene må ha tro for å komme 
til Gud og bli frelst.



Navn:______________________________

GUD sprer opprørerne ved Babels tårn

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

SKAPNINGER, JORDEN, REGNBUEN, ALT, GUD

1. Gud gav en ___________________ som et tegn på at Han aldri ville

ødelegge jorden med en vannfl om igjen.

2. Etter vannfl ommen kjente menneskene til Gud. De hadde hørt om fl ommen,

    og de kunne se alt _____________________ hadde skapt.

3. De fl este menneskene vendte seg bort fra sannheten om Gud og fulgte      

   Satans løgner. I stedet for å tro på Gud, dyrket de avguder, bilder av       

   _______________  .

4. Folket i Babel ville ikke bli spredt utover hele verden Slik Gud hadde sagt.     

   De ville bli store og viktige og ville ikke at Gud skulle være ______________             

    i livet deres.

5. Gud så hva de gjorde - Gud vet ___________________________  .

6. Gud gav menneskene forskjellig tungemål så de ikke kunne forstå       

   hverandre. På grunn av dette begynte de å spre seg utover _____________.

Repetisjon 16
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SAMTALE 16  SAMTALE 16  SAMTALE 16        Gud velger, kaller og leder Abram

Janita: Hvor var du i går kveld, onkel Dagfi nn? Du skulle jo være med oss ut å 
kjøpe iskrem.
Onkel Dagfi nn: Å, Janita, beklager! Det hadde jeg glemt. Jeg dro ned til 
posthuset for å hente noen bøker jeg hadde bestilt. Det var dumt, jeg mente ikke 
å skuffe dere.
Terje: Det er i orden, jeg spiste iskremen din for deg!
Janita: Onkel Dagfi nn, jeg trodde ikke du kunne glemme. Du gjør alltid det 
som er rett.
Onkel Dagfi nn: Skulle ønske du snakket sant, for det er det jeg vil, vet du. Men 
dessverre er jeg nok ikke så pålitelig. Jeg er glad Gud ikke er som meg.
Terje: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Gud er fullkommen. Han glemmer aldri et løfte; Han er alltid 
til å stole på.
Janita: Er det mange løfter i Bibelen?
Onkel Dagfi nn: Ja, det er hundrevis, Janita.
Janita: Hundrevis? Det er mange løfter. Hvordan kan Gud huske alle sammen?
Onkel Dagfi nn: Det er ikke noe vanskelig for Ham. Han husker alt, og Han 
oppfyller hvert eneste løfte i akkurat rett tid.
Terje: Er det noen løfter i Bibelen som ikke er blitt oppfylt enda?
Onkel Dagfi nn: Ja, det er mange! Men de vil bli det en dag, akkurat som Gud 
har sagt.
Janita: Er det noen som har skrevet ned det som allerede er blitt oppfylt da?
Onkel Dagfi nn: Ja, mange har skrevet bøker om Guds løfter og hvordan de har 
gått i oppfyllelse. Men den beste boka er Bibelen selv. I den står det mye om 
hvordan Guds løfter gikk i oppfyllelse.
Terje: Glemmer Gud aldri småting heller?
Onkel Dagfi nn: Nei, Gud er fullkommen. Når Han oppfyller et løfte, tar Han 
med alle detaljene. Noen ganger kan det ta veldig lang tid før Han er klar til å 
gjøre det Han har lovt.
Janita og Terje: Jeg hater å vente.
Onkel Dagfi nn: Det er nok ofte dere må vente i løpet av livet. Vil dere f. eks. 
vente til dere er gamle nok til  å gifte dere og få egen heim og familie, eller vil 
dere gjøre det nå med en gang?
Janita: Å, onkel Dagfi nn, nå tuller du! Klart vi vil vente med det, vi er jo altfor 
unge enda.
Onkel Dagfi nn: Du har rett. Og det vet Gud også. Han venter til det er akkurat 
rett tid til å oppfylle et løfte. Å vente på Gud og å stole på Ham, er en  del av 
troen - vi må stole på at Han gjør det Han har sagt Han vil gjøre - akkurat i den 
rette tid.
Terje: Det er verst når du synes det ikke skjer noen ting.
Onkel Dagfi nn: Det er sikkert. Det er derfor troen er så spesiell. Bibelen 
forteller oss om en mann som hette Abram. Han er kjent for at han virkelig 
trodde på Gud.
Janita: Hvordan da?
Onkel Dagfi nn: Vi skal se på historien om ham etterpå. Det som er viktig å 
huske er dette: Gud er trofast. Mennesker, som meg, glemmer og feiler. Men 
Gud gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. Husker du det første løftet Han gav 
om Frelseren?
Janita: Det Han sa i Edens hage?
Onkel Dagfi nn: Ja. Gud kom med fl ere fi ne detaljer om det samme løftet da 
Han snakket til Abram. Abram hadde ingen Bibel, vet dere, så Gud snakket 
direkte til ham!


