LEKSJON 17
- Gud ødelegger Sodoma
og Gomorra. Gud gjentar
sitt løfte til Abraham -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne 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 omhandler to fortsettelsesfortellinger:
Gud tilregner Abraham hans tro til rettferdighet.
Gud redder Lot fra Sodoma og Gomorra, slik at Han kunne ødelegge
disse to onde byene.
Noen punkt:
- Guds løfter til Abraham viser at Gud kommuniserer med menneskene
Merk: Du kommer til å referere til disse løftene i senere leksjoner, så pass
på at du får dem med i undervisningen nå.
- Menneskene må komme til Gud ved tro. Det ser vi av Abrahams respons.
- Guds omsorg for alle mennesker, samtidig som Han alltid dømmer synd.
Det ser vi av historien om Sodoma og Gomorra.
Bibelhenvisninger: 1 Mos 13,14-17; 15,5-6 og 13-16; 17,1-5 og 15-17;
18,20-21; 19,1-7 og 10-17 og 24-26; Hebr 11,11-12; Rom 4,3; Gal 3,8; 2 Pet
3,9; 1 Mos 19,18-20; 2 Pet 2,6-9.
MINNEVERS: 1 Mosebok 15, 6

MÅL:
• Å vise at Abraham ble rettferdiggjort av tro.
• Å vise at Gud dømmer synd.
• Å vise resultatet av valg.
• Å vise Guds omtanke for den enkelte.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud så Abrahams tro og sa at han var rettferdig.
• Å se at ingen kan synde uten at det får konsekvenser.
• Å se alvoret i synd og opprør imot Gud.
• Å se at Gud har omsorg for hver enkelt av barna.
• Å se at Bibelen er sann.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Dette skriftavsnittet er spesielt aktuelt i vår tid på grunn av synden som rådde
i disse byene.1 Homoseksualitet (og alle andre former for seksuelle synder)
florerer i våre dager, men mange unnskylder sin synd med at det er en frivillig
livsstil. Ugudelig livsstil er blitt populært, og det er blitt godtatt av samfunnet.
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Men Gud har ikke forandret seg. Gud har aldri, og kommer aldri til å godta en
umoralsk livsstil.
Mange i dagens samfunn liker å tenke at en «kjærlig Gud» ikke kan straffe
noen. Men Gud er rettferdig, og selv om Han er kjærlighet, har vi all grunn til å
frykte Ham, for Gud straffer all synd.
Noe av det viktigste vi lærer i denne leksjonen, er at vi må være nøye med
hva vi velger. Abraham valgte å tro på Gud, og enda i dag velsigner Gud hans
etterkommere - de som tror på Gud. Men Lot gjorde et valg som førte ham og
familien hans inn i et pervers og ugudelig miljø. Valget han gjorde kostet livet
til kona hans og begge svigersønnene, og han selv og de to døtrene hans, fikk
et dårlig vitnesbyrd. Fortellingen om Lot og døtrene hans finner du i kapittel
19,30-38 (vi vil ikke gå inn på dette avsnittet). Den viser at selv om de ble
reddet fra Sodoma, var de påvirket av synden som florerte der. Sønnene som
Lots døtre fikk, ble stamfedre til moabittene og amorittene. Disse folkene lå
stadig i fiendskap med Abrahams etterkommere. Noen av barna du underviser
er kanskje offer for umoral og en ugudelig livsstil. De må få vite at dette ikke
er det Gud vil. Hos Gud er det sannhet, kjærlighet og liv - frihet fra syndens
slaveri.
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 16, «Lot og døtrene hans flykter»
• Kronologisk bilde nr. 17, «Sodoma og Gomorra blir ødelagt»
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 7 «Nåde»
• Plakat 10, «Noen av Guds løfter til Abraham»
• Illustrasjon, «Abraham trodde Gud» (bakerst i leksj.)
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 17 og Samtale - 17 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). 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.
Som lærer kan det være vanskelig å snakke om det umoralske livet de levde i Sodoma og
Gomorra. Men dessverre er det svært aktuelt i vår tid. Barna trenger å få høre det bibelske
synet på ting de allerede har hørt om gjennom media.
De må få vite at Gud ser og straffer synd, og at Han er en nådig Gud som har åpnet en
frelsesvei for alle som tror på Hans Ord.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 16 ved å gjennomgå “Repetisjon - 17”
Les Samtale - 17. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Har du noen gang fått noe godt du ikke fortjente?
Gud gir oss mange gode ting som vi ikke fortjener!
Hva er ordet som beskriver denne slags kjærlighet?
VIS PLAKAT 7, «NÅDE». LA BARNA LESE ORDET FLERE GANGER.
B. Gud gjentar sitt løfte til Abram.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Etter at Lot forlot Abram, talte Gud til Abram og gjentok at Han ville gi ham
hele landet Kanaan og gjøre ham til et stort folk.
PEK PÅ PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.» PEK
PÅ NR. 1.
LES 1 Mos 13,14-17.
VIS PÅ KARTET HVOR KANAAN LIGGER.
Tenk over:
Prøv når du er ute, å ta opp en neve sand og tell sandkornene. Kan du
tenke deg hvor mange det vil være i en åker eller på en badestrand? Hvor
mange kan det være i hele verden?! Så mange etterkommere skulle Abram
få, sa Gud.
Hvor mange barn hadde Abram da Gud sa det? Det stemmer, ingen!
Sammenlign:
Hvor mange stjerner kan du se på himmelen en stjerneklar natt?
Gud tok Abram med ut og ba ham telle stjernene og han kunne. Du kan
prøve du også, men husk du ser bare noen få av de som virkelig er der.
Jo mørkere det er, jo flere stjerner ser du. Ikke engang astronomer og
vitenskapsmenn klarer å telle alle.
Før Abram hadde noen barn lovte Gud at han skulle få så mange
etterkommere som det var stjerner på himmelen.
LES 1 Mos 15,5-6.
Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
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Abram trodde Gud.
− Det Gud lovte virket umulig.
− Abram og Sarai hadde vært gift i mange år og var nå blitt gamle. De
kunne ikke få barn.
− Men Abram stolte på at Gud kunne gi ham et barn og sende Frelseren som
en av hans etterkommere.
Abram trodde Gud, derfor godtok Gud ham som om han var uten synd.
− Abram var en synder, men på grunn av at han stolte fullt og helt på Gud,
ble han godtatt av Gud som om han var helt fullkommen.
LES 1 Mos 15,6.
(Rom 4,3)
Hva er rettferdighet?
− Grunnformen av ordet er rett.
− Gud handlet med Abram som om han var absolutt rettferdig.
Men Abram var en synder, en etterkommer av Adam, akkurat som oss.
Hva var det Gud så i Abram som gjorde at Han regnet ham som rettferdig?
Hvorfor godtok Gud Abram, en synder?
Den eneste grunnen til at Gud regnet Abram som rettferdig, var at Abram
trodde Gud.
Forslag til illustrasjon:
Abram TRODDE GUD,
GUD regnet Abram som rettferdig

Hvorfor gjorde Gud dette for ham?
Fordi Abram trodde Gud!
Abram visste at han ikke kunne frelse seg selv fra syndene sine, men han
trodde at Gud ville sende en Frelser som skulle fri ham fra Satan, synden og
døden.
VIS PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.» PEK PÅ
NR. 2.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
LES 1 Mos 15,13-16.
Gud visste om alt som skulle skje med Abrams etterkommere, enda før de
var født.
VIS PLAKATEN, «NOEN AV GUDS LØFTER TIL ABRAHAM.» PEK PÅ
NR. 3.
(Gal 3,8)
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Sammenlign:
Vet du hva som kommer til å hende neste uke, neste år eller om ti år? Enn
om hundre eller to hundre år? Nei, ingen vet det uten Gud. Bare Gud
kjenner framtiden din.
La oss huske disse løftene og legge merke til hvordan Gud oppfyller dem
senere.
LES 1 Mos 17,1-5.
Da Abram var 99 år gammel, talte Gud til ham igjen.
− Gud forandret Abrams navn til Abraham, fordi Gud lovte at han skulle bli
far til mange etterkommere.
− Abram betyr «opphøyet far». Abraham betyr «far til en mengde barn.»
C. Gud lover at Abraham og Sara skal få en sønn.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
LES 1 Mos 17,15-16.
Gud forandret navnet til Sarai også, fordi selv om hun ikke kunne få barn,
lovte Gud at hun skulle få en sønn.
− Sarai betyr «prinsesse,» men Sara betyr «mor til nasjoner.»
− Hun skulle bli mor til millioner av etterkommere.
Tema: Gud er allmektig.
Tema: Menneskene trenger Gud.
LES 1 Mos 17,17.
Det var helt umulig at Abraham og Sara kunne få en sønn.
− Abraham var nesten 100 år gammel.
− Sara var nesten 90 år gammel.
− Men Guds løfte var ikke avhengig av dem og deres muligheter.
Det var Gud som gav løftet, og Han er allmektig.
Ingenting er for vanskelig for Gud!
Jeremia 32,17 sier: «Å Herre, Herre! Se, du er den som har skapt himmelen og
jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm. Ingenting er for vanskelig
for deg.»
D. Guds mening om Sodoma og Gomorra.1
La oss nå se hvordan det går med Lot, nevøen til Abraham.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke kan frelse
seg selv.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
LES 1 Mos 18,20-21.
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PEK PÅ KARTET PÅ STEDET DER EN ANTAR AT SODOMA OG
GOMORRA LÅ.
Du husker at Lot flyttet ned i nærheten av disse to onde byene. Selv om
det var mange mennesker i verden på denne tiden, visste Gud om alt som
foregikk i Sodoma og Gomorra. Han hørte alt som ble sagt.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste
autoritet.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Gud hadde vært misfornøyd med disse to byene i lengre tid; også før Lot
flyttet bort til dem.
− Gud hadde vært tålmodig med dem i lang tid, men nå bestemte Han at
Han ikke kunne tåle de syndige gjerningene de gjorde lenger.
− De kunne ikke unngå Guds dom.
Sammenlign:
Husker du hvor tålmodig Gud ventet på at menneskene skulle omvende
seg da Noah levde? Men til slutt bestemte Gud at nå hadde de fått nok tid
til å omvende seg. Ikke en av dem som nektet å tro på Gud, ble reddet fra
dommen.
Tenk over:
Fordi Gud ikke straffer synden med det samme, kan det se ut som Gud
overser den. Men Han kommer til å straffe all synd en gang. Ikke en kan
flykte fra Gud, vår allmektige Skaper. Han ser og vil straffe synden til
alle mennesker.
E. Guds engler kom til Sodoma.
LES 1 Mos.19,1-3.
Hvor var Lot?
− Først bodde Lot i nærheten av byen.
− Nå hadde han flyttet helt inn og bodde sammen med disse onde
menneskene.
Her vil du kanskje lese hele 1 Mos 18, som gir et godt grunnlag for neste kapittel (kap. 19),
om ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra.
Fortell at flere ganger i Bibelen åpenbarte Gud seg for enkeltmennesker i skikkelse av en
mann. Dette blir kalt «teofanier.»
Guds nåde og Hans allvitenhet om alle ting er demonstrert i kapittel 18, der Gud viser at Han
vet hvordan Sara reagerte (v. 12-15) og ved det Han sier til Abraham.
Vær forsiktig med å antyde at Guds kommentar til Abraham i 18,21, var Abrahams verk.
Gud visste om alt som foregikk i Sodoma og Gomorra. Du vil kanskje si at ordene ligner på
det en far ville ha sagt til en ung sønn, «Jeg vil gå å se på rommet ditt for å se om det er så
rotete som de sier.» Faren vet så altfor godt at det er sant!
1
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Hvem var det som kom på besøk, og hvorfor kom de?
− Det var to av Guds gode engler, som ikke hadde fulgt Satan.
− Gud sendte dem til Sodoma på et spesielt oppdrag.
Han sendte disse englene for å advare Lot og familien hans og fortelle hva
som skulle skje med byen.
Tema: Gud er alle steder alltid; Han vet alt.
Gud visste at Lot trodde på Ham, enda Lot bodde sammen med menneskene i
Sodoma og Gomorra.
Gud vet alt.
Bibelen forteller oss mer om det syndige livet i Sodoma.
LES Esekiel 16,49-50.
Menneskene her var stolte, de spiste mer enn de hadde behov for og de brydde
seg ikke om at andre led nød.
F. Synden i Sodoma.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke kan frelse
seg selv.
LES 1 Mos. 19,4-7.
Tenk over:
For en kvalm historie! Men Gud har fortalt det for at vi skal lese det.
Stopp og tenk over om menneskene er noe bedre i dag.
Guds eneste mening med seksuallivet var at det skulle være et spesielt
band mellom mann og kone i ekteskapet, og for at de skulle få barn.
Men disse menneskene brydde seg ikke om Gud. De tenkte bare på å
tilfredsstille seg selv. De hadde ikke kontroll på kroppen sin lenger,
akkurat som det er for mange i dag også. Hele vår verden er nå truet av en
forferdelig sykdom på grunn av at menn og kvinner ikke bryr seg om Guds
plan med livet deres.
Da Lot valgte det «beste» området å bo i, virket det ganske annerledes
enn nå, ikke sant? Dersom Gud ikke hadde sendt englene sine, ville det ha
blitt en tragisk slutt for Lot og de to døtrene hans. Men Bibelen sier at Lot
trodde på Gud, og Gud reddet ham ut!
G. Lot, kona hans og døtrene hans blir reddet ut av Sodoma.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Guds hjelp og ikke kan frelse
seg selv.
LES 1 Mos 19,10-17.
Gud reddet ikke Lot, kona og døtrene hans fordi de var gode mennesker.
− Lot levde ikke et syndig liv slik som menneskene i Sodoma, men han var
også født som en synder.
Men Lot var enig med Gud i at han var en synder, og han stolte på Guds
miskunnhet.
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Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Lot trodde på løftene Gud hadde gitt til Adam og Abraham om Forløseren
som skulle komme.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Guds engler førte Lot ut før de onde byene ble ødelagt.
Gud frelser alltid de som er enige med Ham og stoler på Ham.
− Abel var enig med Gud og stolte på Ham, og Gud tok imot ham.
− Noah var enig med Gud og stolte på Ham, og Gud frelste Noah fra
vannflommen.
− Lot var enig med Gud og stolte på Ham, og Gud førte ham ut før Sodoma
ble ødelagt.
H. Gud ødelegger Sodoma og Gomorra.
Tema: Gud er hellig og rettferdig; Han krever død som betaling for
synd.
LES 1 Mos. 19,24-25.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 17,
«SODOMA OG GOMORRA BLIR
ØDELAGT»
Kommentar:
Så snart Lot var trygt utenfor byen, lot Gud byene Sodoma og Gomorra
bli ødelagt. Gud hater synd. Akkurat som Han ødela verden ved en
vannflom da Noah levde, ødela Han nå disse onde menneskene med ild.
I 2 Peter 2,6 sier Gud at ødeleggelsen av disse byene er et eksempel på hva
som skal skje med de ugudelige.
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri
forandre seg.
Gud er den samme i dag.
− Han har ikke forandret seg.
− Han ser og hater synd.
− Ingen kan unngå Hans dom.
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I. Kona til Lot så seg tilbake.

Notater

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
LES 1 Mos 19,26.
Da englene tok med seg Lot, kona hans og de to døtrene deres ut av Sodoma,
sa de at de ikke måtte se seg tilbake, men skynde seg opp i fjellet.
Men kona til Lot så seg tilbake.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 16,
«LOT OG DØTRENE HANS FLYKTER»
Gud visste hva som bodde i hjertet til kona til Lot.
− Hun var som Kain.
− Hun stolte ikke på Gud.
Gud visste hvorfor hun så seg tilbake.
− Hun så seg tilbake fordi hun likte det syndige livet til menneskene i
Sodoma.
− Hun hadde ikke lyst til å forlate dem.
Hun var dum nok til å overse Guds advarsel, og da hun så seg tilbake, gjorde
Gud henne om til ei saltstøtte.
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre
seg.
Gud skremmer ikke med straff og glemmer det etterpå.
J. Konklusjon.
Gud er den samme i dag som Han var da Abraham og Lot levde, da Han
straffet Sodoma og Gomorra.
Han vil alltid være den samme.
Han husker og Han holder løftene sine om å velsigne dem som stoler på Ham,
og straffe dem som er ulydige imot Ham.
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1. Hva var det Gud sa til Abram?
a. Gud sa at Han ville gi Abram hele landet Kanaan.
b. Gud lovte at Abrams etterkommere skulle bli flere enn stjernene
på himmelen.
c. Gud sa at Abrams etterkommere skulle bo i et fremmed land,
og at de ville bli dårlig behandlet i fire hundre år. Deretter ville Gud
føre dem tilbake til Kanaan, landet Gud hadde lovt Abram.
2. Hva var de nye navna Gud gav til Abram og Sarai? Abraham og
Sara.
3. Hvorfor kunne ikke Abraham og Sara få barn uten at Gud
gjorde et under?
a. Sara kunne ikke få barn.
b. De var gamle. Abraham var nå 100 år gammel, og Sara var 90
år gammel.
4. Hvem skapte den første mannen og kvinna, og hvem gir liv til
alle babyene? Gud.
5. Er det noe Gud ønsker å gjøre, men ikke klarer? Nei, Gud kan
gjøre alt Han vil gjøre.
6. Hvem kjenner framtiden til alle mennesker? Bare Gud.
7. Visste Gud om ondskapen i Sodoma og Gomorra? Ja.
8. Dersom noen ikke kjenner Gud, vil Han da overse synden
deres og ikke straffe dem? Nei, Gud vil dømme alle mennesker.
9. Hvorfor dømte ikke Gud de onde menneskene i Sodoma og
Gomorra straks, og hvorfor dømmer ikke Gud syndere med
det samme i dag? Fordi Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig,
nådig og tålmodig. Han gir menneskene tid til å omvende seg og
tro på Ham.
10. Taler Gud om straff bare for å skremme og kommer aldri til
å straffe syndere? Nei, selv om Gud er tålmodig, vil Han en dag
straffe alle syndere.
11. Kan noen hindre Gud i å straffe menneskene når Han har
bestemt at de har fått nok tid til å omvende seg? Nei, Gud er
suveren. Ingen er større enn Ham.
12. Hvorfor sendte Gud engler for å redde Lot og familien hans?
Fordi Lot var enig med Gud i at han var en synder og stolte på
Guds løfte om at Han skulle sende Forløseren.
13. Hvorfor gjorde Gud kona til Lot om til ei saltstøtte? Fordi hun
var ulydig imot Herrens ord om at de ikke måtte se tilbake på de
brennende byene.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 17

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 finner du oppgaver som er laget for
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller
flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for
hånden.
1. Minnevers - 1 Mosebok 15,6
Bruk mørkt, kraftig papir, lim og glitter. Kopier minneverset over på lyst,
farger papir. La barna feste minneverset på det mørke papiret, og lim på
masse av stjerner rundt (sølvglitter på dotter av lim.)
Minn barna på Guds løfte til Abram, at hans ætt skulle bli så mange
som det er stjerner på himmelen. Og Abraham trodde Gud. Minn om at
menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
2. Sand og stjerner
Denne oppgaven skal hjelpe barna å forstå hvor enormt mange
etterkommere Gud ville gi Abraham.
Ta med gull- og sølvglitter, tegnepapir eller annet materiale som barna kan
lage bilde på, som viser sand og stjerner. Dekk grunnlaget med et tynt lag
lim. La gullglitteret være sand og sølvglitteret stjerner.
Spør om noen av barna kan telle glitterbitene på bildet. Slik var det med
Abraham. Han kunne ikke telle sandkorna ved havet eller stjernene på
himmelen. Men hva var det Gud lovte ham?
Minn om at Gud kommuniserte med Abram, og Abram trodde Gud.
3. Repeter Samtale 17
La barna framføre Samtale 17.
Diskuter:
Hva var likheten mellom gaven fru Hill gav barna og gaven Gud gav
Abram? (Begge gavene var verdifulle.)
På hvilken måte lignet Terje og Janita på Abram? (De fortjente ikke
gavene som de fikk; de trodde at giveren ville gjøre det som var lovt.)
Fru Hill spurte barna etter de samme egenskapene som Gud gjorde med
Abram. Hva var det? (At de trodde på den som gav gaven.)
Minn om at NÅDE er Guds godhet mot syndere som ikke har fortjent det.
Minn om at menneskene må ha tro for å komme til Gud å bli frelst.
4. Nytt navn
Skriv på tavla eller en stor plakat, navnene til Abram og Sarai, og hva de
betyr. (Nedenfor står betydningen rett bak navnet, men når du skriver det
på tavla, kan du blande dem.) La barna trekke ei linje fra navnet til den
riktige betydningen.
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Notater
Abram
Abraham
Sarai
Sara

“Opphøyet far”
“Far til en mengde barn”
“Prinsesse”
“Mor til nasjoner”

Diskuter:
Gud forandret navnene til Abram og Sarai. De nye navnene minner oss
om at Abraham og Sara skulle få millioner av etterkommere.
Hvor gammel var Abraham da Gud lovte ham en sønn? Hvor gammel
var Sara? Er det vanlig at noen får barn i den alderen?
Det virket helt umulig at de skulle få en sønn, ikke sant? Men hvem var
det som hadde lovt dem en sønn? Var det mulig for Gud å gi dem en
sønn? Hvorfor?
Understrek at ingenting er umulig for Gud. Han er allmektig.
Menneskene er avhengig av Gud.
5. Sodoma og Gomorra
La barna tegne et bilde av dommen over Sodoma og Gomorra.
Mens de tegner kan dere diskutere:
Lot bodde midt i mellom disse onde menneskene. Hvilke valg hadde Lot
gjort som førte ham til Sodoma?
Hvorfor reddet Gud Lot ut av Sodoma?
Fortjente Lot å bli reddet fra straffen?
Hvorfor reddet Gud ham ut da? (Understrek at Gud alltid frelser dem
som er enig med Ham og stoler på Ham.)
Ble Lot frelst? På hvilken måte? Hvorfor? Hva skjedde med kona til
Lot? Hvorfor?
Understrek at Gud krever død som betaling for synd.
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Navn:______________________________

GUD velger, kaller og leder Abram

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor.
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.
FRELSEREN, NASJON, ABRAM, INGEN, ALLE, TRODDE, LOVTE
1. Forandret Gud sin plan om å sende en frelser da folket gjorde opprør og
bygget Babels tårn.
JA
NEI
2. Gud utvalgte og kalte __________ til å bli stamfar for Frelseren, for å forsikre
seg om at Han skulle bli født inn i verden.
3. Gud ba Abram om å forlate landet sitt og gå til det stedet Han ________ å føre
ham til.
4. Da Gud ba Abram og Sarai om å dra til et annet land, hadde de __________
barn.
5. Da Gud gav Abram sine løfter, _________ Abram på Gud. Han forlot landet
sitt og dro dit Gud ledet ham.
6. Gud lovte Abram:
At etterkommerne hans skulle bli til en stor ___________.
At Gud skulle beskytte og hjelpe Abram.
At _______ folkeslag skulle bli velsignet gjennom en av Abrams
etterkommere.
At denne etterkommeren skulle være __________.
ABEL, SET, NOAH OG ABRAM HADDE NOE TIL FELLES
Sett sammen bokstavene i riktig rekkefølge for å finne svaret!
Alle sammen __________ på det Gud sa
ERDOTD

SAMTALE 17

Gud ødela Sodoma og Gomorra
Gud fornyet sine løfter til Abram

Janita: Onkel Dagfinn, du vil aldri tro hva som er hendt!
Onkel Dagfinn: Fortell meg! Jeg klarer ikke å vente!
Terje: Jeg kan heller ikke tro det! Du må komme og se hva fru Hill gav oss!
Onkel Dagfinn: Jeg kjenner fru Hill. Hun var lærer på skolen her tidligere. Nå
er hun pensjonist. Tror ikke hun har helt god helse lenger. Så, hva var det hun
gav dere?
Janita: Du vil ikke tro det! Læreren vår opplyste i klassen at fru Hill hadde gitt
beskjed om at hun hadde noen fine bøker hun ville gi bort til en gutt eller jente
som likte å studere.
Terje: Du skulle ha hørt noen av barna. De sa, «Har hun videoer?»
Janita: Ei av jentene sa at hun hadde altfor mange bøker allerede.
Terje: En gutt sa, «Jeg er sikker på hun ikke har slike bøker som jeg liker.»
Janita: Men jeg gikk til læreren og spurte om fru Hill. Læreren min ringte til
mamma og sa at vi kunne besøke fru Hill for å finne ut hva hun har.
Terje: Tro om jeg ble overrasket!
Janita: Jeg også! Vi var litt nervøse da vi dro til det store huset, men mamma
sa at hun var ei koselig dame, så vi banket på døra.
Terje: Det var ei yngre dame som åpnet. Jeg tror det var hjemmehjelpen. Vi
gikk inn, og der møtte vi fru Hill som lå til sengs.
Janita: Hun var så koselig! Hun ba hjemmehjelpen om å hente noe å drikke til
oss, og så fortalte hun oss om seg selv.
Terje: Hun har noen barnebarn, men de besøker henne aldri. De bodde her i
området før, og hun brukte å kjøpe bøker til dem.
Janita: Men de ville ikke ha dem, de så ikke i dem en gang. Vet du, onkel
Dagfinn, nå vil hun gi dem til oss!
Onkel Dagfinn: Hva for bøker er det, Janita?
Janita: Det er et stort oppslagsverk med flotte fargebilder!
Terje: Med referansebøker og atlas! De er kjempefine!
Onkel Dagfinn: Sannelig har dere rett! Jeg kunne ikke ha drømt om det
engang! Det er virkelig flott!
Janita: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Vi hadde ikke gjort noen ting for
henne. Vi bare kom for å se på bøkene.
Terje: Jeg visste ikke om det var rett å ta imot dem en gang. De må ha kostet
mange penger.
Onkel Dagfinn: Ja, de er ikke billige. Men hun ville at dere skulle ha dem,
ikke sant?
Janita: Hun overrasket oss. Hun sa, «Jeg var ute etter noen som ville ta meg
på ordet.»
Terje: Vi gjorde ikke noe for å fortjene disse bøkene. Var det rett av oss å ta
imot dem?
Onkel Dagfinn: Absolutt! Fru Hill kjøpte bøkene for at de skulle bli brukt,
men barnebarna brydde seg ikke om dem. Jeg tror det var trist for henne. Og nå
var hun ute etter å finne noen som trodde på henne - trodde at hun ville gi bort
noe verdifullt. Dere tok henne på ordet, og hun var glad for å få gi dem til dere.
Janita: Jeg har aldri hatt noe så fint.
Terje: Ikke jeg heller. Og så var det en gratis gave.
Onkel Dagfinn: Vi fortjener ikke den godhet Gud gir oss heller. De fleste bryr
seg ikke om Gud. Han er virkelig glad når noen vil tro på Ham. Jeg vil at vi
skal se litt mer på hvordan Gud viste sin godhet mot Abram. Han gav noe til
Abram som ikke noe menneske fortjener. Han gav Abram rettferdighet. Enda
Abram var en synder, godtok Gud ham som om han var fullkommen.
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