
  

Bibeltime over 1. Mosebok 13-14

I det øyeblikk Abram kommer seg ut av Egypt 
og tilbake til løftets land, og nærmere bestemt 
Betel, blir det igjen opprettet kontakt mellom 
Abram og Gud.

Men først når Lot og Abram skiller lag 
åpenbarer Gud Seg for Abram.

Med dette som overskriften leser vi kap. 13 i 
sin helhet.



  

v. 4 Abram viser tro.  Han har falt for fristelsen 
til å dra ned til Egypt når Gud sender prøven.  
Nå reiser han tilbake til den plassen der han 
hadde en alter til Gud.  Vi leser aldri om noen 
alter som han bygde i Egypt.  

Abram ble utvalgt til å være en velsignelse for 
verden, men han måtte skille seg ut fra verden.

v. 2 Abram ble rik i Egypt.  Også fikk han 
meg seg Hagar.  Disse to tingene ville 
forårsake mye problemer for Abram i det 
lange løp.  



  

v. 6-7  Rikdommen ble et problem.  De måtte 
ha vært styrtrike!  Kristne kan bli rik i verden, 
men er det fra Gud? 
Kranglingen mellom arbeidsfolkene ble ikke 
noe godt vitnesbyrd overfor kanaaneerne og 
perisittene som bodde der.  

v. 10  Jordandalen der dødehavet er var på 
den tid en rik jordbruksområde.  Istida som 
preget områdene lengre nord på den tid, førte 
til at det solrike området i sør hadde nok regn.

v. 12  Lot valgte Sodoma å bo i.  Kanskje 
han mente at han skulle misjonære der. 
Men det var ikke Gud som sendte ham.



  

v. 14 «Etter at Lot hadde skilt lag med ham, 
sa Herren til Abram.....»

Guds åpenbaring til Abram på nytt.  Det er 
tredje gangen.

Landet Abraham får har grenser, og er til 
hans avkom gjennom Isak.  Dette er ikke noe 
diffus sak men et virkelig landområde som 
Abram skulle utforske. Folkeslaget er det 
jødiske folk. Geterne hører ikke hjemme der. 
Tidsrommet er uavgrenset.
v. 14 Mamre betyr «rikdom» og Hebron 
«samfunn».  Abram lager et alter der.  Han viser 
tro.



  

Kap. 14

Av alle stedsnavn her merk dere de fem som 
er i vers 2.  Disse er de fem befestede byene 
i dalen øst og sør for dødehavet.  Alle unntatt 
Soar ble senere dømt til ødeleggelse av Gud.

Vi leser i sammenheng v.1-17.
En historiebok er full av navn på personer 
og steder.  Utgravninger bekrefter alle disse 
stedene.  
V. 3 - Siddim betyr «dyrket mark».  Det er 
ikke dyrket der idag, men det står her at det 
er saltsjøen – dødehavet, så vi må da tro 
på klimaendring!



  

V. 10 «groper med jordbek» - Olje, asfalt!  
Det ligger rett oppe på en synlig 
forkastningslinje.  Vi kommer tilbake til dette i 
kap. 19.  Fire av byene ligger på den ene 
siden av linjen og Soar på vestsiden. Dette 
blir interessant senere.

v. 18 Melkisedek betyr «rettferdighetskonge», 
og kongen av Salem betyr «fredskongen».  

Forbilde av Kristi evige høyprestelig tjeneste.  
Les Salme 110,4.  Også en stor del av 
Hebreerbrevet!

«Brød og vin»  1.Kor. 11,26



  

v. 19 Velsignelsen.  Hva innebærer den?  Har 
tienden sammenheng med dette?

v.21-24  Gud har forberedt møttet med 
kongen i Sodoma med møttet med 
Melkisedek.  Melkisedek minner Abram om 
at det er Gud som vant seieren.  Gud 
forbereder oss til å møtte prøvelser.  1. Kor. 
10,13

 
v. 24 Vi ser at Abram ikke svarer for andre 
enn seg selv.   Hvordan går det med Lot..... 
egentlig?  Hva med familien hans?

I fortsettelsen i kap. 15 kommer Gud til 
Abram. Les v. 1


