Bibeltime over 1. Mosebok 12
Tarahs slektsbok (toledot) undertegnes i
begynnelsen til vers 27 i kapittel 11.
Vi har fått tidsangivelser for tiden fra
storflommen til Peleg (Babels forvirring) og til
Abram.
Den neste toledot er tillagt Isak og til dels Ismael
(1. Mos. 25,19).
(Vi regner med at disse toledot er nedtegnet av den som har
skrevet under på dem. Moses har dem som overlevert
førstehånds materialer når han skriver ned 1. Mosebok,
drevet av den Hellige Ånd. Husk at dette er kun et godt
begrunnet teori, en arbeidsmodell, ikke vedtatt sannhet!)

Vi leser 1.Mosebok 11, 27-32.
Ur var på denne tid en stor sivilisasjon med
bibliotek med veldig mange leirtavler.
Kunnskapen var stor. Å reise fra denne
byen til Kanaans land måte blitt en nedtur.
Men de kom ikke så langt...
Gud ville ikke tillate Tarah å reise med Abram
videre. Grunnen finner vi i Josva 24,2-3;1415.
Kapittel 12 markerer en stor overgang i
Bibelhistorien. 2000 år etter skapelsen og
2000 år til Kristus. Gud kaller ut Abram.

Kap. 12, 1-3 Fokus går fra det universale,
hele verden, i de første 11 kapittler, til èn
mann og èt folk som skal føre til velsignelse
og redning for menneskeslekten.
Guds løfte til Abram består i tre deler:
Land løftet
Stort folk
Abram blir en velsignelse til hele verden
(pga. Jesus).
Ap. Gj. 7,2-4 Tidsfesting av det første kallet
til Abram. (Han var forresten ikke helt lydig
når han tok med seg både faren og
brorsønnen Lot!)

Vi leser v.4-9
Lot var med ham... Var Abram lydig når han
tok med seg Lot? Husk at det var Abrams
ætt, Isak, som skulle arve landet.
Skapte dette problemer for Abram at Lot var
med? (Jesaja 51,2 - «èn» betyr «alene»)
Kanaaneerne var et flink folk men
fullstendig fordervet av avgudsdyrkelse. De
tilbad Baal, som var sønnen til El.
Men Abram var et vitne for Herren der han
levde som en Guds mann, og ofret til
Herren på alter som ble godt bygd.

Fra Ur til Karan, fra Karan til Sikem, fra Sikem
til øst for Betel, og så sørover mot Negev.
Betel fikk navnet etter Jakobs drøm. 1.Mos.
35,10-22. Betel ble et hellig sted. Jeroboam
vanhelliget den ved å sette opp en kalv og
ofre til ære for guden som hadde ført dem
opp fra Egypt (1.Kongebok 12,28-33).
v.7 Herren viste seg for Abram. Hvordan?
Jesus har til alle tider vært Guds Åpenbaring.
Hva er det Johannes Evangelium legger vekt
på? «Ingen har noensinne sett Gud, men...»

v. 10 Abram var ikke i Guds vilje når han dro
ned til Egypt. Han bare gjorde det som andre
gjorde og han selv syntes virker fornuftig.
Peter er også et profilert eksempel av
hvordan Gud skal lære oss tro igjennom
nederlag og oppreisning.
v. 11-20 Egypt er et bilde på «verden» i
Bibelen. Vekk fra løftets land til Egypt, eller
ut i verden, der andre krefter styrer og
påvirker. Gud kalte Israels barn «ut av
Egypt», eller «ut av verden» til løftets land.

Et av dødehavsrullene (gitt navnet «Genesis
apocryphon») har lengre fragmenter som
forteller mer om Abrahams liv, i tråd med den
bibelske beretning, blant annet fra Abrams reise
til Egypt. Sarai var etter sigende en meget
vakker kvinne, på alle måter! Til og med nesen
hennes var fin.... les mer på internet.
Slike gamle skrifter må man aldri lese på
samme måten som man leser Bibelen, men de
kan være til hjelp.
Ved sammenligning ser vi også at Bibelen
skriver veldig nøkternt, og utbroderer ikke.

Til oppsummering av dette kapittelet: Abram er
Guds mann, valgt ut til oppgaven. Han har vist
tro, men skal fortsette å vokse i troen, som vi
alle må.

