HISTORIEN OM ISRAEL – ABRAHAMS FAMILIE
Av Torolf Karlsen
INNLEDNING
Ingen vet med sikkerhet når tid Jorden ble skapt. Men det er klart at da Gud Herren
begynte en gjenskapelse av jorden, fantes der allerede en planet hvis overflate var
totalt dekket av vann. Jorden var en vannplanet.
I henhold til den bibelske tidsregningen gikk der 2000 ar fra skapelsen av mennesket i Eden
til den store vannflommen. Fra vannflommen til Abraham gikk der igjen 2000 ar. Fra
Abraham til Kristus gikk der ytterligere 2000 ar. Fra Kristi første komme til hans andre
komme, vil der ga 2000 ar. Sa kommer det 1000-arige fredsrike med Kristus som Konge over
hele jorden. I alt 7000 ar fra Eden til den nye himmel og en ny jord. Tallet atte star i Bibelen
for "en ny begynnelse" og nar disse 7000 arene er over, begynner evigheten slik det engang
var og alle ting blir nye.
Gud forutsa syndefallet i Edens hage og la en plan i sitt rad for hvordan han skulle frelse
mennesket fra evig fortapelse. Det matte være en plan og en metode etter guddommelige
kriterier. Den som skulle utføre frelsesplanen matte være en person som bade var menneske
og Gud pa samme tid, en som ville beseire Satan, arsaken til syndefallet, og som samtidig
kunne frelse det falne mennesket og forløse alle som tok imot frelseren. Gud sier:
- Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse
ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:15 NB
BARE ÉN KUNNE UTFØRE FRELSEN
Det var bare en som kunne klare a gjennomføre denne frelsesplanen og det var Gud Sønnen,
den elskede, han vi kjenner som Jesus Kristus. Han sa pa det a være Gud lik og a være i Guds
skikkelse, ikke var som et røvet bytte, noe han for enhver pris matte holde fast ved. I stedet
var han villig til a forlate himmelen og bli menneske for a utføre frelsesplanen og befri
mennesket fra synden og syndens straff.
- han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men
uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og
da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja,
døden på korset. Fil 2:6-8 NB
For at Guds sønn skulle bli et sant menneske matte han bli født for a kunne iføre seg kjøtt og
blod. Han matte vokse opp i en familie som kjente Gud og hans ord. Denne familien matte
tilhøre en spesiell slekt av konger, David hus og ætt. Han matte tilhøre et folk som pa forhand
var utvalg av Gud fra gammel tid. Dette folket vær jødefolket, det vi i dag kjenner som Israel.
For a skape dette folket fra grunnen av matte alt begynne med en mann som trodde pa Gud
og som var villig til a følge Guds beskjeder og motta Guds apenbaringer. Denne historien er
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den vi finner i Bibelen og som begynner med Abraham i Ur i Kaldea, det vi i dag kjenner som
Irak.
HISTORIEN OM ABRAHAMS FAMILIE
I denne artikkelen fortsetter historien om Israel. Jeg vil ga langt tilbake i tiden og se pa de
hendelser som førte til Guds utvelgelse av Abram. Dette navnet var hans opprinnelige navn
før Gud endret navnet til Abraham som betyr "far til mange folk".
Den tiden vi tenker pa er perioden som kom etter at den store flommen var over og arken
hadde landet pa Ararat, et fjell som i dag ligger i Tyrkia. Ut fra arken kom atte personer. Noa
og hans kone og hans sønner med sine koner. Bibelen gir oss navnene pa Noahs tre sønner,
Sem, Kam og Jafet.
Vi ma huske at den opprinnelige jorden ikke lenger eksisterte. Alt levende av mennesker og
dyr med all vegetasjon var begravd i vannmassene og ble etter hvert til sedimentene som 95
prosent verdenshavenes bunn er dekket av. Alt som hadde eksistert av kunnskap og viten
overlevde i arken og Noah hadde hele historien fra Edens hage og syndefallet med alt som
hendte frem til vannflommen, lagret i sitt hode. Kunnskapen fra tiden før vannflommen, var
ogsa lagret i Noahs hode og skulle komme til nytte i den nye verden som na tradte frem etter
den at den gamle verden var totalt ødelagt.
Noahs far het Lamek og hans bestefar var Metusalem, verdens eldste mann som ble 969 ar
gammel. Noa ble svært gammel han ogsa. Han var 600 ar da vannflommen kom og levde
enda 350 ar etter flommen, til en alder av 950 ar.
- I det året av Noahs liv da han var seks hundre år gammel, i den andre måneden, på den
syttende dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser ble
åpnet. 1Mos 7:11 28 NB
- Noah levde tre hundre og femti år etter vannflommen. Alle Noahs dager ble ni hundre og femti
år. Så døde han. 1Mos 9:28-29 NB
- Adam, Set, Enosj, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusjalah, Lamek, Noah, Sem, Kam og Jafet.
1Krøn 1:1-4 NB
Dette var Noahs slektslinje helt tilbake til Adam. Noah hadde tre sønner men vi skal
konsentrere oss om Sem. Det er klart fra Bibelen at Gud utvalgte Sem til a bli bærer av løftet
fra Eden om ætten som skulle komme og frigjøre menneskeheten fra den gamle slangen,
Satan.
- Han sa også: Lovet være Herren, Sems Gud, Kana'an skal være hans trell! Gud skal gjøre det
vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kana'an skal være hans trell! 1Mos 9:26-27 NB
Vi altsa leser at Gud Herren skulle bo i Sems telter. Etter hvert som Noahs etterkommere pa
nytt bosatte seg pa jorden spredte de seg sydover til de fruktbare slettene, til et omrade som
Bibelen kaller for Sinear. I dag er Sinear Irak, et land som er tett knyttet opp til beretningen
om Abrahams og hans familie.
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Abraham vokste opp i byen Ur i Kaldea hvor sivilisasjonen hadde sitt utspring. I henhold til
Bibelen var denne tiden etter vannflommen, preget av en høy sivilisasjon hvor menneskene
evnet a bygge store byer og samfunnet hadde en infrastruktur preget av orden og utvikling.
SLEKTENE ETTER NOAH – HISTORIEN OM NIMROD
Generasjonene etter Noah finner vi i Det gamle Testamentet. Disse generasjonene er nevnt
ved navn etter fedrene. De er nevnt i kronologisk rekkefølge. (1 Mos 10:1-12) Na er vi
spesielt interessert i Kam, Noahs andre sønn:
- Kams sønner var KUSJ, Misrajim, Put og Kana'an. Kusjs sønner var Seba, Havila, Sabta, Raema
og Sabteka. Raemas sønner var Sjeba og Dedan. Kusj fikk sønnen NIMROD, som var den første
store hersker på jorden. Han var en mektig jeger for Herren. Derfor heter det: En mektig jeger
for Herren som Nimrod. Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet
Sinear. Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah, og Resen
mellom Ninive og Kalah – dette er den store byen. 1Mos 10:6-12 NB
Noah fikk Kam som fikk Kusj og Kusj fikk sønnen Nimrod. Det betyr at Nimrod var fjerde
generasjon etter Noah som var hans oldefar. Med Nimrod skjedde det et paradigmeskifte i
menneskehetens historie. Om denne personen Nimrod sier ikke Bibelen sa mye. (1. Mos
10:8-9, 1 Krøn 1:10)
Legg merke til at Nimrod er kalt en "mektig jeger for Herren". Likesa at han var den første
store herskeren pa jorden. For det tredje bygget han store byer som er navngitt her: Babel,
Erek, Akkad, Assur, Ninive, med flere. For a kunne gjøre dette matte han ha hersket over
verden og dens folk. Han var en stor konge som kunne gjøre det han ville uten a bli motsagt i
noe. Det er ogsa klart at for a bygge disse byene matte Nimrod ha tilgang pa jern og bronse
og kunnskap om hvordan man skulle ga frem for a fa reist disse byene.
Oldtidsbyen Babel som er navn pa hans første byggeprosjekt, var en stor og viktig by med
høye murer. Et byggeprosjekt som kom pa slutten av hans liv, var Babels tarn som vi leser
om i 1 Mos 11:1-10. Men Gud skjønte Nimrods intensjoner med Babels tarn og sa at
menneskene na ville bygge et høyt tarn for a redde seg unna en ny vannflom om Gud enda en
gang skulle finne pa a straffe menneskene for deres synder. Da steg Herren ned og forvirret
deres tungemal og hele prosjektet fikk i oppløsning. Babel betyr "forvirring".
- Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte
Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor ble byen
kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over
hele jorden. 1Mos 11:7-9 NB
Det er sannsynlig av Nimrod er identisk med den store kong Hammurapi som hersket over
Sumer og Akkad og som arkeologien og historikerne regner for a være den første organiserte
sivilisasjon vi kjenner til.
SATAN SØKER Å FORHINDRE GUDS PLAN
Det er klart at Satan fulgte med i de hendelser som utfoldet seg pa jorden. Han kjente til Guds
plan om forløseren som skulle komme og bli født av en kvinne (Israel). Han tenkte at den
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beste mate a forhindre at Guds plan ble virkeliggjort, var a finne en mann som kunne vende
menneskeheten bort fra tilbedelsen av den virkelige og sanne Gud. Han hapet at dette vil fa
Gud Herren til a straffe menneskene slik han tidligere hadde gjort ved vannflommen.
Pa den tiden var det bare en mann igjen i menneskeheten som Gud kunne bruke til a føre
forløsningsordet videre til etterslekten. Han navn er Noah.
Her ser vi en konstellasjon av begivenheter som bærer i seg alle de dramatiske elementer vi
kan tenke oss. Satan hadde Nimrod. Gud hadde Abraham. De fleste ikke er klar over er at
disse to menn var samtidige. Abraham og hans familie, Terah og Nakor med flere, levde side
om side og var faktisk ogsa i slekt med Nimrod og hans familie tilbake til Noah.
- Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran. Dette er Tarahs
slektshistorie: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot. 1Mos 11:2627 NB
I "Jashers bok" og i Flavius Josephus Antiquities, bok 1, kap. 4, v. 2, finner vi en lite tiltalende
beretning om Nimrod (engelsk).
- Now it was Nimrod who excited them to such an affront and contempt of God. He was the
grandson of Ham, the son of Noah, a bold man, and of great strength of hand. He persuaded
them not to ascribe it to God, as if it was through his means they were happy, but to believe that
it was their own courage which procured that happiness. He also gradually changed the
government into tyranny, seeing no other way of turning men from the fear of God, but to bring
them into a constant dependence on his power. He also said he would be revenged on God, if he
should have a mind to drown the world again; for that he would build a tower too high for the
waters to be able to reach! and that he would avenge himself on God for destroying their
forefathers!
Han var en opprører mot Gud, hvilket er ogsa uttydning av hans navn. Han organiserte den
totale avgudsdyrkelse for alle de folk han hersket over. Alle borgere i hans rike fikk tolv
avguder de skulle tilbe, en for hver maned. Ogsa Abrahams familie ble pa denne tiden
avgudsdyrkere og tilba mange forskjellige guder. Den eneste som slapp unna var Abraham.
(Kilde: Jashers Bok) Husk han var den eneste som beholdt troen pa Jehova, den ene levende
og sanne Gud. Om denne tiden skriver Josva:
- Og Josva sa til hele folket: Så sier Herren, Israels Gud: Fedrene deres, blant dem Tarah,
Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket fremmede
guder. Jos 24:2 NB
Paulus skrev om denne sørgelige tiden i Romerbrevet:
- For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine
tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de
dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et
forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr. Derfor overga også Gud dem i
deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds
sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i
evighet. Amen. Rom 1:21-25 NB
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I den gamle apokryfiske boken vi kjenner som "Den Rettferdiges Bok" eller "Jashers Bok",
har vi hele denne dramatiske historien beskrevet. En kolossal interessant historie som løper
helt parallelt med GT. (Se: Josva 10:13, 2. Sam 1:18)
Men Gud kalte Abraham og befalte han a forlate sin familie og reise fra Ur i Kaldea til et nytt
land som Gud ville vise ham, Kanaans land. Her skulle Guds planer utvikle seg og til sist lede
frem mot Messias komme.
- Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet
som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort,
og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg,
vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1Mos 12:1-3
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