Guds løfter til Abraham ble oppfylt gjennom
Kristus.
Gud var nådig mot Lot, Isak og Jakob. Gud
var nådig mot oss gjennom Kristus.

Leksjon

6
Oversikt

1.

Innledning

2.

Gud utvalgte Abraham. (1 Mosebok 12:1-5; Lukas 2:10-11; 2 Korinterne 9:8)

3.

Lot valgte å bo nær den syndefulle byen Sodoma. (1 Mosebok 13:7-13)

4.

Gud gjorde en åndelig pakt med Abraham (1 Mosebok 15:1-6; Johannes 8:56; Romerne 4:1-5;
Galaterne 3:6-9)

5.

Gud fornyet sin jordiske pakt med Abraham. (1 Mosebok 17:1-11, 15-17)

6.

Gud var nådig imot Lot. (1 Mosebok 19:15-17; Jesaja 53:6; Johannes 5:24)

7.

Isak ble født. (1 Mosebok 21:1-3; 17:17; 18:11-15; 21:5-7)

8.

Gud satte Abrahams tro på prøve. (1 Mosebok 22:1-2, 9-13; Hebreerne 11:17-19)

9.

Isak hadde to sønner. (1 Mosebok 25:20-21, 24-26)

10. Gud utvalgte Jakob til å være stamfar til Forløseren. (1 Mosebok 28:10-15; Efeserbrevet 2:13; 1
Timoteus 2:5)
11. Konklusjon
Om denne leksjonen

Historien om Ismael er ikke tatt med i denne leksjonen fordi den ikke er relevant for temaet som blir
tatt opp i dette kurset. Fjellgrunn - Sikker i Kristus, fokuserer på den troendes sikkerhet i Kristus. Det var
ikke gjennom Ismael, men gjennom Isak Gud ville oppfylle sine løfter om frelse og velsignelse for verden
(1 Mosebok 17:15-21).
Tips

Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Innledning
Vi vil først repetere noe av det dere har lært.
Lærer: Repeter forrige leksjon ved å stille følgende spørsmål. Svar er gitt i kursiv etter hvert
spørsmål.
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Selv om menneskene viser spor av Guds bilde reflekterer de ikke lenger likhet med Gud, som i
begynnelsen. Hvorfor ikke?
Menneskene kan ikke kjenne, elske og lyde Gud slik det var meningen fra begynnelsen. Dette er fordi de er født i
Adams bilde.

På hvilken måte danner Gud på nytt sitt bilde i sine barn?
Ved opplæring og ved å forme oss.

Når blir vi likedannet med det fullkomne Guds bilde?
Når Herren Jesus kommer tilbake for å ta oss med til Himmelen.

Hvorfor er det så viktig at det var Gud alene som lukket døren til Arken der Noah og hans familie
var i sikkerhet?
Fordi det viser at Gud er den som sørger for frelsen.

Hvorfor kunne ikke Gud åpne døren og kaste ut dem som var inne i Arken dersom de gjorde noe
galt?
Fordi Gud er en nådig Gud.

Hvorfor kan ikke vi som troende bli skilt fra Gud?
Fordi Kristus har betalt fullt ut for vår synd, og i Ham har vi et fullt ut gjenopprettet forhold til Gud.

2.


Gud utvalgte Abraham.
Tiden var kommet da Gud skulle ta neste skritt i forberedelsen til å sende Forløseren.
Gud utvalgte Abraham til å bli stamfar for jødene, og bestemte at Forløseren skulle bli født i hans
ætt.
Lærer: Vis på Tidslinjen, “Abraham og Sara.”
Lærer: Når du ser ikonet med en åpen Bibel, kan du be en av deltakerne lese skriftavsnittet det
er henvist til.

Les 1 Mosebok 12:1.


Gud gav Abraham løfter.

Les 1 Mosebok 12:2-3.
Lærer: Når du ser ikonet for spørsmål, skal du stille spørsmål til deltakerne. Gi dem tid til å
tenke og svare. Flere svar kan være riktige. Gi dem alltid svaret som står i kursiv etter hvert
spørsmål.
Det var tydelig at det var vanskeligheter med å oppfylle det første løftet – “Jeg vil gjøre deg til et
stort folk” Hva var det?
Abraham og Sara var barnløse.

Hva betyr det at Gud skulle velsigne Abraham og gjøre navnet hans stort?
Gud ville beskytte Abraham og gjøre ham rik. Han skulle bli en stor mann.
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Hvordan skulle Abraham bli en velsignelse for andre?
Gjennom Abraham skulle de bli åndelig velsignet.

Hva var Guds løfte til dem som hjalp Abraham og hans etterkommere?
De skulle bli velsignet.

Hva var Guds løfte til dem som behandlet Abraham og hans etterkommere dårlig?
Gud skulle straffe dem.



Gud lovte at hele verden skulle bli velsignet gjennom Abraham.
Hvem av Abrahams etterkommere skulle bringe Guds velsignelse til alle nasjoner?
Forløseren – Herren Jesus Kristus.



Gjennom Kristus, Abrahams etterkommer, skulle alle familier på jorden bli velsignet.
Kristus døde for at alle familier på jorden skulle bli velsignet gjennom Ham.
Hva er velsignelsen som er tilgjengelig for alle mennesker gjennom Herren Jesus Kristus?
Det er frelse på grunn av Guds kjærlighet, miskunnhet og nåde.



Den natten Jesus ble født, bekjentgjorde englene dette.
De fortalte hyrdene den gode nyheten om at Kristi fødsel var for alle mennesker på jorden.

Les Lukas 2:10-11.


Vi har hørt den gode nyheten, og vi er blitt velsignet.
Gjennom Kristus, har vi fått alt vi trenger for våre åndelige behov av Gud, både for tid og evighet.
Vi skal fortsette med å studere Guds Ord og la Ham lære oss. Da vil vi forstå mer og mer av hvor stor
åndelige styrke og hjelp Gud har gjort tilgjengelig for oss i Herren Jesus Kristus.

Les 2 Korinterne 9:8.


Abraham trodde og var lydig imot Gud.
Selv om Gud hadde gitt Abraham løfter, hadde han ansvar for å tro på Gud og leve i lydighet imot
Ham.

Les 1 Mosebok 12:4-5.
Lærer: Vis reiseruten til Abraham på Kart 1. Begynn ved “Ur,” vis veien til “Karan” og så til
endemålet, “Kanaan.”

3.


Lot valgte å bo nær den syndefulle byen Sodoma.
Lot, Abrahams nevø, fulgte med fra Ur til Kanaan.
Lærer: Vis på Tidslinjen, “Lot.”
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Hvorfor flyttet Lot og familien hans bort fra Abraham?
Abraham og Lot hadde så store flokker med fe at det ble for lite beite til begge flokkene.

Hvorfor valgte Lot å bo nær den syndefulle byen Sodoma?
Fordi han så at slettene rundt byen var frodige og ville gi rikelig med gress til buskapen hans.

Lærer: Vis på Kart 1, “Sodoma.”

Les 1 Mosebok 13:7-13.
4.


Gud gjorde en åndelig pakt med Abraham.
Abraham var redd for at han aldri kom til å få noen sønn og arving.
Det hadde gått mange år siden første gang Gud gav Abraham løfte om en sønn, og fremdeles hadde
han ikke fått noe barn. Abraham begynte å lure på hvordan og når denne løftessønnen skulle bli
født.
Skikken var at dersom Abraham ikke fikk noen sønn, skulle den øverste tjeneren hans, Elieser, bli
hans arving. Abraham ville ikke at det skulle skje. Han ville at hans egen sønn skulle bli arving til alt
han eide.
Herren visste om Abrahams bekymring, så Han talte til Abraham og gjentok sitt løfte.

Les 1 Mosebok 15:1-6.


Herren hadde ikke glemt sitt løfte om å gi Abraham en sønn.
Gud husket sitt løfte til Abraham, og Han vil også oppfylle alle løfter Han har gitt oss. Det er ikke
alltid vi ser Guds oppfyllelse med en gang, men vi må huske at Han aldri glemmer. Han er alltid
trofast og oppfyller alle sine løfter.



Gud gjentok sitt løfte for Abraham om at han skulle få en sønn.

Les 1 Mosebok 15:5 igjen.
Var det mulig for Abraham og Sara å få en sønn, menneskelig sett?
Nei, de var begge altfor gamle til å få barn.

Hvordan kunne Gud gi dem en sønn?
Gud er allmektig.



Gjennom Kristus ble Abraham den åndelige far til alle som har trodd på Jesus Kristus som sin Frelser.

Les Galaterne 3:7.
Troende mennesker finnes i alle land i verden. Millioner er allerede hos Gud i Himmelen.


Abraham trodde på Guds løfte.
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Selv om Abraham var svært gammel, og kona hans, Sara, var langt over den alderen hun kunne få
barn, trodde Abraham på Guds løfte om at Han ville gi ham en sønn og mange etterkommere.


Abraham så framover og ventet på Forløseren som skulle komme.
I tillegg til å tro at Gud skulle gi ham en sønn og mange etterkommere, trodde Abraham også at
Forløseren skulle bli en av hans etterkommere.
Lærer: Vis Illustrasjon 18.

Flere hundre år senere, da Jesus var her på jorden, fortalte Han de jødiske lederne at Abraham
hadde sett framover i tro og ventet på at Frelseren skulle komme.

Les Johannes 8:56.


Gud aksepterte Abraham som om han var rettferdig.
Hvorfor tilregnet Gud Abraham rettferdighet, enda han fremdeles var en synder?
Fordi Abraham trodde på Gud.

Gud tilgav Abraham hans synder og aksepterte ham fullt ut. Dette var fordi han trodde på Forløseren
som han visste Gud skulle sende til verden.

Les 1 Mosebok 15:6 igjen.


Gud aksepterer alle troende på samme måte som Han aksepterte Abraham.

Les Galaterne 3:6-9, og deretter Les Romerne 4:1-5.
På hvilket grunnlag tar Gud imot oss, i følge disse versene?
Vår tro på Kristus.

5.

Gud fornyet sin jordiske pakt med Abraham.
Da Abraham var 99 år gammel, talte Herren til ham igjen.



Gud gjorde en pakt med Abraham.
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Denne pakten ble gjort med Abraham og hans jordiske etterkommere, nasjonen Israel.

Les 1 Mosebok 17:1-8.
Se på vers 7. Hvilket unikt fellesskap hadde Gud lovt å ha med Abrahams etterkommere?
Han ville være deres Gud.

Se på vers 8. Hvilket land lovte Gud å gi til Abraham og hans etterkommere som “evig
eiendom”?
Kanaans land.

Lærer: Vis “Kanaan” på Kart 1.


Gud gav omskjærelsen som et tegn på denne jordiske pakten med Abraham.
Gud sa til Abraham at han og hans etterkommere skulle se på skikken med omskjærelse som tegnet
på at de som nasjon var Guds paktsfolk.

Les 1 Mosebok 17:9-11.


Gud sa til Abraham at Sara skulle bli mor til barnet Han hadde lovt.
Herren gjorde det klart for Abraham at sønnen hans skulle bli en stamfar til Forløseren, og han skulle
være Saras barn. Det virket helt umulig at dette kunne skje fordi Sara var så gammel. Men ingen ting
er umulig for Gud!

Les 1 Mosebok 17:15-17.
6.


Gud var nådig imot Lot.
Abraham bodde oppe i fjellet, og derfra så han ned på de to byene Sodoma og Gomorra som var fulle
av synd.
Hva hadde Herren tenkt å gjøre med disse to byene?
Ødelegge dem.



Herre sendte to engler som skulle føre Lot og familien hans ut av Sodoma.

Les 1 Mosebok 19:15-17.
Lot hadde trodd på Guds løfter, derfor tilgav Gud hans synder og aksepterte ham som rettferdig.
Gud ville ikke ødelegge byen så lenge Lot var der.
Vers for læreren: 2 Peter 2:7-8


På samme måte som Gud ikke lot Lot komme under samme dom som de gudløse innbyggerne i
Sodoma, vil Han heller ikke la sine barn komme under samme straff som de ugudelige fortjener.
Hvorfor vil ikke Gud straffe dem som tror på Kristus?
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Fordi Herren Jesus allerede har tatt all Guds vrede og straff for vår skyld.

Gud har akseptert Jesu blod som full betaling for våre synder. Gud krever ikke straff for våre synder
to ganger – det vil si; både fra Jesus Kristus og fra oss.

Les Jesaja 53:6.
Kristus led straffen vi fortjente, derfor er det ingen fare for at vi skal få oppleve Guds vrede.

Les Johannes 5:24.
7.


Isak ble født.
Sara fødte en sønn.
Selv om Abraham og Sara var langt over den alderen de kunne få barn, gjorde Gud det umulige
mulig.

Les 1 Mosebok 21:1-3.
Lærer: Vis på Tidslinjen, “Isak.”


Roten av meningen til navnet “Isak,” kommer fra et ord som handler om latter.
Da Gud hadde fortalt Abraham at han skulle få en sønn, hadde han ledd av glede.

Les 1 Mosebok 17:17.
Vi vet at Abrahams latter var av glede, fordi han var overbevist om at Gud ville holde sitt løfte. Du
husker sikkert at det var på grunnlag av Abrahams tro på dette løfte at Gud hadde erklært ham for
rettferdig.
Da Sara hørte nyheten, lo hun også. Men hun lo fordi hun tvilte på at det var mulig for henne å bli
gravid og føde en sønn når hun var så gammel.

Les 1 Mosebok 18:11-15.
Da Isak ble født, lo Sara av glede.

Les 1 Mosebok 21:5-7.
8.


Gud testet Abrahams tro.
Da Isak var en ung mann, satte Gud Abraham på prøve.
På hvilken måte testet Gud Abraham for å se om han elsket Isak mer enn han elsket Gud?
Gud ba Abraham ofre Isak.
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Les 1 Mosebok 22:1-2.
Tenk hvor høyt Abraham må ha elsket Isak! Han hadde ventet på denne løftessønnen i mange,
mange år, og det var et mirakel da han ble født.
Abraham visste at dersom Isak døde var det ingen som kunne overta plassen hans. Det var umulig at
Abraham og Sara kunne få enda et barn.


Dette var den største trosprøven Abraham noen gang hadde møtt.
Abraham visste at dersom alt Gud hadde lovt ham skulle bli oppfylt, måtte Isak leve videre.
Hva tror du Abraham tenkte når han grublet på Guds befaling om å ofre Isak?
Han tenkte på hvordan Gud skulle holde sine løfter om Isak ble ofret?

Hvilke av Guds løfter til Abraham kunne ikke bli oppfylt om Isak døde?
Løftet om at Abrahams etterkommere skulle bli en stor nasjon og at en av hans etterkommere skulle være
Forløseren.

Abraham grublet seg gjennom denne saken. Hvilken konklusjon kom han til?
At dersom han ofret Isak, ville Gud reise ham opp fra de døde.

Hvorfor var Abraham så sikker på at om han drepte sønnen sin, ville Gud reise ham opp fra de
døde?
Han visste at når Gud hadde gitt et løfte, ville Han ikke forandre på det.

Les Hebreerne 11:17-19.


I total avhengighet av Guds trofasthet, bandt Abraham Isak fast på alteret for å ofre ham.
Vi må huske at hittil i historien hører vi ingenting om at noen er blitt reist opp fra de døde. Men
Abraham stoler så fullt og fast på Gud at han er helt bestemt på å ofre sin sønn. Han tvilte ikke på at
Gud ville reise Isak opp fra de døde.

Les 1 Mosebok 22:9-10.


Gud frelste Isak ved å sørge for et stedfortredende offer.

Les 1 Mosebok 22:11-13.
På hvilken måte er Isak, bundet fast på alteret, et bilde på oss før vi kom til tro på Kristus som
får Frelser?
Vi gikk imot døden på grunn av vår synd. Guds Lov hadde fordømt oss til å bli evig skilt fra Gud. Det var ingen
måte vi kunne slippe unna på.

Gud sørget for en vær som ble ofret i stedet for Isak. Hvordan minner dette oss om det Gud har
gjort for oss?
Gud sørget for en stedfortreder for oss, Hans egen Sønn ble vår stedfortreder.

Væren hang fast etter hornene. På hvilken måte er det et bilde på Jesus Kristus?
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Væren var uskadet og var derfor et offer Gud aksepterte. Vår Herre Jesus var uten synd. Han kunne dø som vår
stedfortreder.



Herren Jesus var ikke en synder som alle andre mennesker.
Han hadde ikke en jordisk far. Derfor arvet Han ikke Adams syndige natur, slik alle andre mennesker
gjorde. Og mens Jesus levde her på jorden, var Han fullstendig lydig imot alle Guds bud.
Lærer: Vis Illustrasjon 51.

Jesus var fullkommen, så Han hadde ikke noen egne synder å betale for. Derfor var Jesus i stand til å
ta ansvaret for våre synder.

9.


Isak hadde to sønner.
Isak giftet seg med Rebekka og de fikk to sønner som var tvillinger.
Hva hette de to guttene?
Esau og Jakob.

Lærer: Vis på Tidslinjen, “Esau” og “Jakob.”

Les 1 Mosebok 25:20-21, 24-26.


Tvillingene Esau og Jakob var svært forskjellig.
Hva var den store forskjellen på dem?
Esau trodde ikke på Guds løfter om den kommende Forløseren. Jakob forsto at han var en synder og trodde på
Guds løfter om Forløseren. Han stolte på Guds miskunn og nåde.

10. Gud utvalgte Jakob til å være stamfar til Forløseren.


Jakob dro hjemmefra for å bo i Mesopotamia, landet hans mor og Abraham kom fra.
Hvorfor forlot Jakob hjemlandet sitt?
Fordi Esau hadde planer om å drepe ham. Jakob hadde lurt til seg førstefødselsretten og velsignelsene som
fulgte med det å være den eldste sønnen i familien.
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Les 1 Mosebok 28:10-11.
Gud satte ikke pris på måten Jakob lurte til seg førstefødselsretten på, men hvem var det Gud
hadde bestemt skulle bli stamfar til Forløseren?
Jakob.

Hva skjedde da Jakob var på reise som gjorde det helt klart for Jakob at han var utvalgt av Gud?
Gud talte til Jakob i en drøm. Han så en stige som rakk fra jorden opp til Himmelen. Gud sto på toppen, og
engler gikk opp og ned i stigen.

Lærer: Vis Illustrasjon 19.

Vers for læreren: Johannes 1:51

Les 1 Mosebok 28:12.
Hva illustrerte denne drømmen?
Den illustrerte at Forløseren skulle bli som en stige, en forbindelse mellom jorden og Himmelen. Gjennom
Forløseren skulle de som trodde på Ham komme tilbake til fellesskapet med Gud.

Les Efeserbrevet 2:13, og deretter Les 1 Timoteus 2:5.


Gud gav Jakob de samme løfter som Han hadde gitt Abraham og Isak.

Les 1 Mosebok 28:13-15.
Etter at Jakob hadde bodd i Mesopotamia i mange år, talte Gud til ham igjen. Hva sa Gud?
Gud sa at Jakob skulle dra tilbake til hjemlandet, Kanaan, landet Gud hadde gitt til hans bestefar, Abraham.

Herren gav Jakob et nytt navn. Hva var det nye navnet han fikk?
Israel.

Jakob fikk 12 sønner som utgjorde et folk. Hva heter denne nasjonen?
Nasjonen Israel.
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11. Konklusjon


Vi har sett på mange historier i denne leksjonen, og alle har praktiske betydninger for oss som
troende.
Tenk på løftene Gud gav Abraham om at alle familier på jorden skulle bli velsignet gjennom hans
ætt. På hvilken måte er vi velsignet gjennom Abrahams ætt?
Vi fikk frelse gjennom Herren Jesus, Abrahams etterkommer.

Tenk over grunnlaget for at Gud aksepterte Abraham som rettferdig. Hva er grunnlaget for at
Gud aksepterer oss?
Gud aksepterer oss på grunn av tro. Vi trodde Guds løfte om at den som tror på Herren Jesus har evig liv, og Gud
aksepterer oss som rettferdige i Ham.

Når du føler deg fordømt på grunn av dine synder, eller når Satan stadig anklager deg og
forteller deg at du ikke er noe bedre enn du var før du kom til tro, er det da noen trøst og hjelp i
at du er fullt ut rettferdig for Gud i Kristus?
Er det andre sannheter du har lært i denne leksjonen som du tror kan bli til hjelp og velsignelse
for deg i ditt daglige liv sammen med Herren?
Lærer: Avslutt leksjonen med takk og tilbedelse.
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