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Vi har nu kommit till Abraham och hans fru Sara. Hebr. 11:8 
Abraham var den tionde generationen efter Noa, och levde 51 år efter Abrahams 
födelse, därför är det sannolikt att Abraham träffade Noa i egen hög person och 
kunde tala med denne. 
Noas son Sem dog 26 år efter Abrahams död. Noas släkt levde när Abraham 
föddes. Därför måste Abraham ha erhållit en skriven redogörelse om livet före 
floden samt Enoks bok av sin fader Tera.  

TERA OCH HANS INSTÄLLNING  
Tera och hans söner trodde på den kommande Messias och hade inte begått 
någon avgudadyrkan. Det intressanta är att Gud kallade Tera och hans familj att 
flytta till Landet Kanaan, men av någon anledning kunde han inte följa detta bud, 
och fastnade i staden Haran. 1 Mos. 11:25-32 

ABRAMS KALLELSE 
När Abram var 75 kallade Gud honom att lämna Haran och gå till ett land som 
Gud skulle visa honom till. 1 Mos. 12:1-5 
Abram var inte en fattiglapp; han hade samlat mycket välstånd i Haran, både 
räknat i boskap och hade dessutom ca 1000 människor som löd under honom, 
av vilka 318 var krigare (1 Mos. 14:14) och andra var herdar. Dessa män hade 
fruar som ofta fick barn. Därför måste Abram försäkra sig om att boskapen 
producerade nog mat till föda för denna stora grupp människor.  
Abram hade aldrig förr varit i Kanaans land och han tog ett steg ut i tro att detta 
var Guds vilja att flytta dit. Hebr. 11:8 

DET FINNS INGA SUPERHJÄLTAR 
En människa kan ha tro och fruktan samtidigt. Abram hade stor tro på Gud men 
han fruktade även för sitt liv och ljög två gånger. Han ljög för att han trodde att 
detta skulle spara hans eget liv. 1 Mos. 12: 10-20; 20:1-12 

Skrock hade infekterat folket på jorden så att de lämnade den sanne Guden 
och tjänade avgudar. Varje nation hade sina egna avgudar; Abram fruktade att 
den sanne Guden inte skulle ha makt över en nation med en territoriell gud. 

 

Abram och Sarai hade blivit tillsagda att Gud skulle skänka dem en son, men 
efter två år försvagades deras tro och de försökte att i köttet producera det Gud 
hade lovat göra i sin allmakt. 1 Mos. 16:1-12 



GUD ÖVERGAV INTE ABRAM OCH SARAI 
Gud förlät Abram och styrkte honom genom att visa att han inte skulle bli 
förkastad. 1 Mos.  15:1-7; 18 
Gud talade åter till Abram (=hög fader) och ändrade hans namn till Abraham 
(=de mångas fader) femton år senare i landet Kanaan när han var nittio år. 
Gud visade Abraham hur han skulle vara, och ändrade även Sarais namn (=den 
förnöjsamma) till Sara (= furstinna). 
Det var vid denna tid det abrahamitiska förbundet instiftades. 1 Mos. 17:1-10 
En tid senare besökte Herren Jesus Abraham och Sara för att intyga att han 
skulle ge dem en son. 1 Mos. 18:1-15 
Sara blev gravid i rätt tid för Gud och födde en frisk pojke. 1 Mos. 21:1-8 

DET SLUTLIGA PROVET 
Abraham hade sannolikt gift sig i tjugoåren och fick vänta mer än 80 år på en son; 
men att han skulle få offra Isak var den svåraste prövning han gick igenom. Han 
sa inget till Sara utan tog detta på sig själv därför att det var en prövning som 
stod mellan honom och Gud. Varje troende kommer att bli prövad en gång i sitt 
liv på ett liknande sätt. 1 Mos. 22:1-6 
Lögnerna, rädslan och otron i Abrahams liv blev denna gång ersatt med en 
absolut tro på Gud. Det fans ingen tvekan i denna sak. vers 7-10 
Gud ingrep när Abraham lyfte kniven för att slakta sin son och sa till Abraham att 
hans tro hade bestått provet. vers 11-14 
Gud bekräftade åter sitt förbund med Abraham. vers 15-18 

SAMMANFATTNING 
När du kallas av Gud, ta ett steg ut i tro och oroa dig inte för vart du tar vägen. 
Hebr. 11:8 
Innan du har sett det Gud har lovat, var nöjd, gläd dig och prisa Gud för att du 
bor i tält i ett främmande land. vers 9 
Sök Gud och se framåt mot Staden Med De Eviga Murarna; Fäst din blick vid 
Jesus och låt dig inte distraheras. vers 10 
Sara var i nittioåren när hon blev havande. Precis som Noa hade måst bygga 
Arken måste Sara ha samlag med sin nittiofyraårige make och tro Gud om ett 
mirakel fast hon inte längre hade menstruationer. Med andra ord, håll på med ditt, 
och i rätt tid kommer du att få skörda om du inte ger upp. vers 11, Gal. 6:7-9 
Håll blicken på Himlen, medan Gud välsignar dig här. Himlen är vårt mål och vårt 
eviga hem. Håll blicken på Jesus och din eviga destination. Hebr. 11:12-19 
 



Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 
hur du avslutar din bana! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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