15. Gud utvalgte Abram og ledet ham til
Kanaan. Lot valgte de fruktbare slettene
ved Sodoma og Gomorra.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvordan kunne etterkommerne til Sem, Kam og Jafet vite noe om Gud?
De hadde skaperverket rundt seg, som vitnet om en mektig Skaper.
De hørte historier om den forferdelige vannflommen, som viste at Gud straffer synd.
De så regnbuen som Gud hadde gitt som et tegn på at Han alltid holder det Han lover.
Måten de skulle komme fram for Gud på, var fortalt fra generasjon til generasjon.

Hva tilba disse etterkommerne i stedet for å tilbe Gud?
Bilder av dyr, fugler og krypdyr; solen, månen og stjernene.

Hva var det Gud sa til Adam som han også gjentok til Noah?
At de skulle bli mange og fylle jorden.

Gjorde folket som Gud hadde sagt?
De ble mange, men de samlet seg på ett sted.

Hvorfor bygde de en by og et tårn?
For å opphøye seg selv.

Hva gjorde Gud for å stoppe byggingen av Babels tårn?
Han forvirret språket deres, så de begynte å snakke forskjellige språk og ikke forsto hverandre lenger.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
Gud vil ikke at vi bare skal drive gjennom dette livet.
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Han vil at vi skal lese Bibelen, som er Hans rettesnor for oss. Gud er den eneste som kjenner
framtiden og kan lede oss rett.
Konsekvensene av å forkaste Guds Ord, vil følge oss både i dette livet og i evigheten. Det har
også ringvirkninger for dem omkring oss, og deres holdning til Gud og Bibelen.
Vi skal nå lære om en mann som hørte på hva Gud sa til ham, selv om omstendighetene
kunne ha fått ham til å velge feil.

2.


Abram var en etterkommer av Sem.
Mannen vi skal lære om er Abram.
Sønn av Tarah, som var en etterkommer av Noahs sønn, Sem.

Les 1. Mos 11:27-30.


Abram giftet seg med Sarai.
Senere får vi høre at Gud skiftet navnene til Abram og Sarai til ”Abraham” og ”Sara.”
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Abraham” og ”Sara.”



Abram og Sarai var barnløse.
På den tiden var det stor skam å være barnløs.

Les 1. Mos 11:31-32.


Abram bodde i Ur.
Ur var nær det stedet hvor de opprørske etterkommerne av Sem, Kam og Jafet hadde begynt
å bygge Babels tårn. Ruinene av Ur ligger i Irak.
Lærer: Vis på Kart 1: ”Ur.”



Abram flyttet fra Ur sammen med Tarah og Sarai, og bosatte seg i Karan.
Tarah tok også med seg sitt barnebarn, Lot. Faren til Lot var død.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Lot.”
De skulle gå til Kanaan, men kom bare til Karan. Etter noen år døde Tarah.
Lærer: Vis på Kart 1, ”Karan” og ”Kanaan.”

3.

Gud sa til Abram at han skulle dra bort fra sitt land
Les 1. Mos 12:1.



Gud hadde talt til Abram før han flyttet til Karan sammen med faren sin.
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Apostelgjerningene 7:2-3 sier: ”Gud åpenbarte seg for vår far Abraham mens han var i
Mesopotamia, før han hadde bosatt seg i Karan. Og han sa til ham: Dra ut fra ditt land og
fra din slekt, og gå til det land som jeg vil vise deg!”


Bibelen var ikke nedskrevet på Abrams tid.
Abram hadde ingen Bibel, så hvordan kunne han vite hva Gud ville si ham?
Gud talte direkte til ham.

Hvordan taler Gud til oss i dag?
Gjennom Bibelen.



Abram var annerledes enn de andre i landet der han bodde.
Abram ble født i et hedensk land der de tilba avguder. Far hans var en avgudsdyrker.
Vers for læreren: Josva 24:2
Selv om Abram vokste opp blant avgudsdyrkere, lyttet han til Guds stemme. Han var en
synder, født inn i Adams ætt, men han trodde på Gud og Guds løfter.



Gud ba Abram dra ut fra landet sitt og fra folket sitt.
Guds plan for Abram kunne ikke realiseres så lenge han bodde blant avgudsdyrkere. Derfor
måtte Abram forlate landet sitt og dra til det landet Gud ledet ham til.
Hvorfor hadde Gud rett til å fortelle Abram hva han skulle gjøre?
Fordi Han hadde gitt ham livet.

4.


Gud utvalgte Abram som en del av sin frelsesplan for menneskene.
Abram skulle ha en viktig rolle i Guds frelsesplan.
Husker du hva Forløseren, som Gud hadde lovt å sende, skulle gjøre?
Han skulle vinne over Satan og forløse verden fra hans makt. Han skulle gjøre det mulig for menneskene å
komme tilbake til fellesskap med Gud.



Selv om menneskene var i stadig opprør imot Gud, forandret Gud aldri sin plan om å sende
Forløseren.
Neste skritt i Guds frelsesplan for menneskene, var at Gud valgte ut Abram.



Ingenting kan stanse Gud i å gjennomføre sine planer.
Hør hva Gud sier i Jesaia 46:9-10: ”… jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen
som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd.
Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.”
Alt Gud har sagt Han vil gjøre, det gjør Han. Han fullfører alt Han har begynt på.

5.

Gud gav Abram et løfte.
Les 1. Mos 12:2-3.
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Gud lovte Abram mange ting.
Nevn noe av det Gud lovte Abraham.
At han skulle bli far til et stort folk.
At Gud skulle bevare og velsigne ham.
At han skulle bli en stor og innflytelsesrik mann.
At Gud skulle velsigne dem som velsignet Abram, men straffe dem som forbannet ham.
At alle familier på jorden skulle velsignes gjennom Abram.



Gud lovte Abram at en av hans etterkommere skulle være Forløseren.
Det største løftet Gud gav Abram finner vi i vers 3: ”… i deg skal alle jordens slekter
velsignes.”
Alle nasjoner skulle bli velsignet gjennom Forløseren, som skulle være en etterkommer av
Abram.

6.


Abram trodde Gud og gjorde som Han sa.
Da Gud lovte Abram at en av hans etterkommere skulle være Forløseren, så det helt umulig ut.
Hvorfor virket dette umulig for Abram?
Fordi Sara ikke kunne få barn.



På tross av dette trodde Abram på Gud.
Abram forsto ikke hvordan Gud skulle oppfylle sitt løfte, men han trodde på det Gud sa.



Abrams omstendigheter så ikke særlig lovende ut.
Da Gud talte til Abram, bodde han blant avgudsdyrkere. Han kom fra en familie som dyrket
avguder. Han var omgitt av menn og kvinner som foraktet Gud og fulgte sine egne onde
veier. Likevel trodde Abram på Gud.



Abram gjorde som Gud sa.
Da Gud ba Abram forlate landet sitt og dra til et annet land, gjorde han det.

Les 1. Mos 12:4-5.
Lærer: Vis på Kart 1, ruten Abram reiste fra ”Ur” til ”Karan,” og så til ”Kanaan.”


Når Abram valgte å være lydig imot Gud, fikk det også konsekvenser for andre.
Hele hans hus, med alle hans tjenere, dro med ham. I tillegg fulgte nevøen, Lot, med.
Alle som dro bodde i telt.
Gud ledet Abram til Kanaan, landet Han hadde lovt å gi ham.

7.


Lot skilte lag med Abram.
Abram og Lot slo seg ned med alt de eide i landet Kanaan.
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De var begge rike og eide mye storfe, sauer og geiter.
Abram og Lot bodde nært hverandre, så det ble ikke nok mat og vann til alle dyrene.


Dette gjorde at tjenerne til Abram og Lot begynte å krangle.

Les 1. Mos 13:5-7.


Abram foreslo en løsning for Lot.

Les 1. Mos 13:8-9.


Lot valgte å flytte til de frodige slettene.

Les 1. Mos 13:10-11.
Lot valgte området der det var rikelig med gress og vann for dyrene hans.
Lot trodde på Gud, akkurat som Abram. Men han glemte å spørre Gud om hjelp til å velge
det som var best for ham og familien hans.
Hva tenkte Lot på da han valgte?
Hva han kunne ha best økonomisk utbytte av.



Vi har allerede lært at det er dumt å overse Gud.
Tenk over hva som skjedde med Adam og Eva da de var ulydige imot Gud. Og hva som
skjedde med Kain og hans etterkommere.



Vi må tenke nøye over valgene vi tar.
Vi blir stadig nødt til å velge. Vår holdning til Gud vil ha innflytelse på våre valg.



Lot valgte feil.
Abram bodde oppe i fjellene. Lot flyttet ned på sletten nær byen Sodoma.
Menneskelig sett ville det se ut som Abram var taperen, men det var han ikke.



Menneskene i Sodoma og Gomorra var meget onde.

Les 1. Mos 13:12-13.
Menneskene i Sodoma tenkte bare på seg selv for å tilfredsstille sine egne lyster.
De brydde seg ikke om hva Gud mente om deres gjerninger. Men Gud så hvordan de levde.
Gud var deres Skaper, så menneskene i Sodoma tilhørte Ham. Men folket levde under Satans
innflytelse.

8.

Konklusjon
Gud visste om folket i Sodoma og Gomorra. Hva vet Han om menneskene i dag?
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Han vet alt om alle.

Tilhører menneskene Gud når de velger å forkaste Ham og gå sine egne veier?
Ja, for Gud er deres Skaper.

Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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