
Abraham – stamfar for tre religioner  
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Abram bodde i byen Ur i Kaldea 

(Babylon) og var gift med Sarai. 

 

Gud befalte ham å forlate Kaldea 

og dra til et land som Gud ville gi 

ham, Kanaans land. 

Gud viste seg for Abraham tre 

ganger. Han lovet ham velsignelse 

og mange etterkommere. Han fikk 

også et nytt navn, Abraham. 

 

Sarai fikk navnet Sara. Gud lovet 

Abraham at Sara skulle føde en 

sønn, og hans etterkommere skulle 

bli så tallrike som stjernene på 

himmelen. 

Gud lagde en pakt med Abraham 

og hans slekt, og lovet at han ville 

være deres Gud til alle tider. 

Kjennetegnet på pakten var at alle 

menn i slekten skulle være 

omskåret. Det ville si at man 

skulle fjerne forhuden på alle små 

gutter når de var åtte dager gamle. 

Både jøder og muslimer 

praktiserer fremdeles omskjæring. 
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Det viste seg at Abraham ikke 

kunne få barn med Sara, og han 

fikk derfor i stedet sønnen Ismael 

med Saras egyptiske slavinne 

Hagar.  

Sara ble så sjalu at Hagar måtte 

flykte sammen med sønnen sin. 

Hagar og Ismael vandret i 

ørkenen og holdt på å tørste i hjel. 

Gud åpnet øynene til Hagar slik at 

hun fikk se en vannkilde. Det er 

ved denne vannkilden Kabaen er 

bygget nå i dag. Gud lovet Hagar 

at han ville være med Ismael, og 

gi ham mange etterkommere. 

Sara kunne fortsatt ikke få barn. 

Men en dag kom Gud på besøk, og 

han lovet at Abraham og Sara 

skulle få en sønn. Da lo de begge, 

for de var omkring hundre år 

gamle. Men de fikk ganske riktig 

en sønn, og de ga ham navnet 

Isak. Det er et navn som betyr 

«latter» på hebraisk. 
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Senere befalte Gud at Abraham 

skulle ta med seg Isak til fjellet 

Moria for å ofre ham der. 

Abraham var lydig mot Gud, og 

bega seg av sted sammen med 

sønnen. Han bygget et bål, og 

bandt Isak fast til bålet. Han 

skulle akkurat til å sette kniven i 

ham da en engel stoppet ham. 

Engelen sa da til Abraham at han 

skulle ofre et lam istedenfor. 

 

Isak vokste opp og ble gift med 

Rebekka. Hun fikk heller ikke 

barn, akkurat som sin svigermor. 

Men etter at de hadde bedt til Gud 

ble også Rebekka gravid, og hun 

fødte tvillingene Esau og Jakob. 

 

Gud ga senere Jakob navnet 

Israel. 

Jakob fikk tolv sønner. 

Etterkommerne etter disse tolv 

sønnene ble de tolv stammene som 

det gamle Israel består av. Jakob 

er med andre ord Israel, stamfar 

til Israels folk, israelittene. 

 

Islam: Abraham regnes som en av 

profetene, samt det arabiske 

folkets stamfar gjennom sønnen 

Ismael. 

 

Pst! Muslimene har også en fortelling om at Abraham fikk beskjed fra Gud om å ofre sin sønn, men at det var 

Ismael som skulle ofres. Dette er bakgrunnen for muslimenes pilegrimsreise, og høytiden Eid al-Adha. 


