1. Mosebok
«Den viktigste bok i verden»

Henry Morris – Kommentar i Defender's Bible
Grunnlaget for hele Bibelen og for alle viktige læresetninger

...idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene,
utla Han for dem alt det som er
skrevet om Ham Selv i alle Skriftene.
Lukas 24,27

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.»
Bereshit

Tiden begynner – Gud skapte tid
Rommet blir skapt – Gud er opphavet til dimensjoner
Materiet blir skapt ut av ingenting – Gud er opphavet

Gud – Elohim
Presenterer Gud som den treenige Gud som
årsaken til hele skapningen
Les 4. Mosebok 6, 22-27

Gud, som er lys, fyller universet med lys\energi.
«En dag» , 24timer her på jord, består av lyse «dag»
og mørke «natt».
Den første dagen begynte i mørket (kveld)
og fortsatte i lys (morgen). Vers 1 - 5
Den andre dagen - «hvelvingen» kan bety atmosfæren.
Vers 6 – 8. Igjen er «dagen» definert som «kveld» og
«morgen».
Den tredje dagen ble landmassen hevet over havflaten.
Plantevekster ble skapt til å formere seg «etter sitt slag».
Gud så at det var godt!! Kveld og morgen - tredje dagen.
Vers 9 - 13

Den fjerde dagen skapte Gud sola og månen....
«Han gjorde også stjernene.» «Lysene» står her i
flertallsform, mens tidligere vers stå det i entallsform.
Gud ventet med sola med hensikt! Vi skal tilbe Gud og
ikke skapningen. Salme 19,1
«Big bang» hevder nemlig at sola kom før jorda. Slik tro er
på nivå med soltilbedelse.
Hele skapelsen er overnaturlig, og ikke underlagt
naturlige årsaksforhold.
Hvorfor gjorde han alt dette?? Vers 14 – for oss!
Kveld og morgen - fjerde dagen. Det ble himla godt!
Vers 14 -19

Den femte dagen «levende skapninger» i havet og luften.
«Etter sitt slag»
Kveld, morgen, femte dag, godt.

Den sjette dagen «levende skapninger» på landjord.
«Etter sitt slag»
«Gud så at det var godt.»

Og så sa Gud: La Oss gjøre mennesket i Vårt bilde,
etter Vår lignelse.... Les også vers 27

Gud gir mennesker ansvar.
Gud gir mennesker og alle dyr kun vegetarkost.
Poenget var at ikke døden kunne inntreffe, hverken
for mennesker eller dyr nå på dette tidspunktet.
Vers 31 sier «Da så Gud det han hadde gjort, og se,
det var overmåte godt.»
(Først etter storflommen fikk Noa nytt beskjed
om at mennesker kunne spise kjøtt.)
Syndefallet som vi leser om i kapittel 3 hadde konsekvenser
for hele skapningen. Rom. 8, 19-22
les også Jes. 11,6-9

Igjen ser vi at kvelden og morgen utgjorde den sjette dagen.
Gud fullendte alt på 6 bokstavelige dager.
2. Mosebok 20.11 er skrevet i stein med Guds finger!
Den sjuende dag handler om at Gud hvilte fra sine
gjerninger. Han ble ikke trøtt. Han var bare ferdig med alt.
Gud driver ikke med skapergjerningen nå.
Markus 2,27 Og Han sa til dem: «Sabbaten ble til for
menneskets skyld...» Gud tenkte på oss mennesker
igjennom hele skapelsen. Også 7 dagers uken som en
ordning som er bra for oss.
Skapelsessalmene i Salmenes bok legger vekt på at vi skal
ære Gud for Hans skaperverk.

I kapittel 2,4b og utover har vi ikke en ny skapelsesberetning
som ikke stemmer med den første. Den er utfyllende.
Det er grunn til å tro at det er starten på en ny «toledot» som
sannsynligvis er skrevet av Adam.
Avslutningen av denne toledot er kapittel 5,1a
der vi finner Adams signatur.

Jesus siterer fra begge toledot når han svarer om skilsmisse og
bebreider fariseerne for ikke ha lest Skriften godt nok.
Matt. 19 (også Markus 10) siterer Jesus slik:
«Har dere ikke lest at
Han som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og
kvinne (1.Mosebok 1,27) og sa: derfor skal mannen forlate
sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal
være ett kjød (1 Mosebok 2,24).

1.Mosebok 2,4b-25 forteller
detaljer rundt menneskets
tilblivelse og mening med
livet!
(Illustrasjonen viser før og etter syndefallet)

Livet i Edens hage begynte idyllisk.
Dette
handler
LLivet
i Edens
Hage
realiteter.

ikke om fri diktning, men om historiske

Livets tre finner vi igjen i den
nye Jerusalem, men ikke
kunnskapens tre.

I versene 8 – 16 plasseres Edens hage i en virkelig
geografisk setting. Vi kan ikke kjenne igjen dette stedet
pga at under storflommen ble hele jordoverflaten forandret.
Noen navn kjenner vi igjen, men det en god forklaring for
dette. Kjente og kjære navn tar man med seg til nye
steder. Memphis er i Tennessee, men også i Egypt.
York er en gammel by i England, men New York er kanskje
enda bedre kjent.

Kunnskapens tre var et virkelig tre som var forbudt å spise av.
Døden er konsekvensen av å ikke lyde Gud.

Livets tre var et virkelig tre som vi møter igjen i den nye
Jerusalem. Vi skal leve i syndfri samfunn med
vår Frelser. Synd skal være umulig da!
Vi skal aldri dø!

Himmelen er et virkelig sted!

I dette kapittelet lærer vi at kvinnen er en helt
spesiell skapning

Vers 21-24

«...og de skal være ett kjød.»

Disse ord utelukker hor, flerkoneri, skilsmisse, homofili.
En mann og ei kvinne «til døden skiller oss ad».

1. Mosebok 3. kapittel
Avgjørende kapittel, av mange regnet
som det viktigste i hele Bibelen.
Tilleggslesning: 1. Joh. 2,16
Lukas 4,1-13
Esekiel 28, 11-17

Vers 1 – Slangen var en skapning
som Satan kunne bruke.
Åpenbaring 12,9 blant annet belyser
ham noe mer, men det er ikke mye vi
vet om djevelen. Gud vil vi skal være
opptatt med Seg.
Djevelen bruker den samme velprøvde
metoden for å friste oss til fall. Han
trekker Guds Ord i tvil. «Har Gud
virkelig sagt» har i praksis mange
varianter. Husk at han kjenner Bibelen
bedre enn oss.

Vers 3 – Eva legger til Guds Ord.
Vers 4 – Satan rasjonaliserer
vekk Guds klare beskjed. «Gud
er kjærlighet, Han vil ikke
dømme syndere til døden.»
(Adam og Eva visste foreløpig bare om godt,
siden de var i et nært felleskap med Gud og
hans fullkommen skaperverk.)

Vers 5 – «Å bli slik som Gud»
Her ligger vranglæren i hinduismen,
mormonismen, og ikke minst
«word\faith» bevegelsen.

Vers 6 – Les også 1. Joh. 2,16
Her foreligger disse tre – kjødets lyst,
øynenes lyst, og stolthet. En trefoldig
fristelse for legem, sjel og ånd.
Sammenligne med Lukas 4,1-12
Eva gjorde opp sin egen tolkning av
treet i konflikt med Guds klare beskjed.
Vi skal lære av Jesus og ikke av
djevelen.

Rom. 5,12 - «Derfor, slik som synden
kom inn i verden ved ett menneske,
og døden ved synden - ...
Satan lurer seg inn på Adam ved å
gå til Eva med fristelsen.
Satan prøver å lure Kristi brud.
Adam stod med ansvaret for Eva.
Han valgte å gå i døden av kjærlighet
for henne. Jesus valgte å gå i døden
av kjærlighet til oss.

Vers 7 – De sluttet å være Gud bevisst
og ble selvbevisst. De som aldri hadde
hatt annet enn gode tanker, blev dårlige
i sine tanker. I himmelen blir det ikke
syndige tanker mer.
Religion er menneskets forsøk på å
dekke seg til – kle seg – i sin egen
rettferdighet.

Vers 8 – 13 Mennesker flykter fra
Gud, men Gud kaller på mennesker!
Vers 10 – Nakenhet er noe
mennesker skammer seg over.
Gud har ordnet det slik. De med en
sløvet samvittighet og under
djevelens kontroll har mistet denne
skammen.
Mennesker skylder som regel på
andre når de gjøre gale ting.

Vers 14 – Den forbannet slangen
skal være en stadig påminnelse til
oss om fallet.
Vers 15 – Det er rettet mot Satan
som brukte slangen.
I «protevangelium» her ser vi et
profeti om jomfrufødselen til
Jesus, kvinnens Sæd, som skal
fullstendig knuse Satan i første
omgang ved korset og så ved
tidens slutt ved å kaste ham i
ildovnen.

Vers 16 – I Guds perfekte verden
skulle fødsler være noe som førte kun
til glede, ikke smerte.
Selv hennes oppdrag om å fylle
jorden ved å føde barn kommer nå
med sorg og smerte.
Den skaperordning med kvinnen som
hjelper for mannen skulle få en vending
som ville medføre sorg.

Vers 17 – 19
Adams oppdrag om å legge jorda
under seg blir forbundet med sorg og
smerte.
Arbeid er nødvendig for menn.
Lediggang er ikke bra for en mann.
Forkynneren 12,6-7 «Tenk på din skaper før
sølvsnoren slites over .... Da vender støvet
tilbake til jorden der det var før, og ånden
vender tilbake til Gud som gav den.»

Jesus bar forbannelsen på seg på
korset. Legg merke til disse ord:
torner, svetten, smerte, døden
Vers 21 – Jesus er øverstepresten. Han
ordner med et offer for synd som dekker
over våre synder.
1) Vi må ha riktig klær for å nærme oss
Gud.
2) Fikenblad holder ikke.
3) Gud må skaffe klærne.
4) Klærne får vi kun gjennom Jesu
død på korset.

Gud i sin nåde henviste mennesker ut
av paradiset. En kjærlig Gud ville ikke la
oss leve i våre synder evig. Døden er
en velsignelse i denne henseende.
Livets tre – Ordspråkene 3,18 11,30
13,12 15,4 - velsignelser
i Gud. Paralleler med
nattverden.
Vers 24. Det er tenkelig at hit kom
mennesker for å møte Gud med offring.
Les 2.Mosebok 25,18-22 og Johannes
20,12

1. Mosebok kap. 4 og 5
Etter kap. 3 som omtaler syndens «rot»
så har vi i kap. 4 syndens «frukt».
Den syndige naturen fører til elendighet.
Læren om de to veier. En som fører bort
fra Gud, og en som fører til Gud.
Les 1.Joh.3,10-12 om Guds barn og
djevelens barn.

4,1 – Eva trodde at hun hadde fått løftets
barn.
4,2 - Hvorfor hadde man sauehold hvis det
ikke var lov å spise kjøtt ennå? (1.Mos. 9,3)
Det var for klær og offringer.
4,3-5 – Fortolkningen har vi i Heb. 11,4.
Kain demonstrere ikke tro. Abel sier seg enig
med Gud, Kain sier seg ikke enig med Gud.
Kain prøvde å rettferdiggjøre seg selv ved sitt
flotte offer til Gud, ved gjerninger. Religiøse
mennesker liker ikke å bli minnet om Jesu
blod som deres eneste redningen heller.
(Judas 11)

Forskjellen mellom deres veivalg har
ingenting med arv å gjøre, siden de hadde
samme foreldre.
v.6-7 Kain får en ny anledning av Gud.
v.8 Jesus henviser til Abel som profet som
døde for sitt vitnesbyrds skyld i
Lukas 11,49-51. Legg merke til at det står
«fra verdens grunnleggelse».
Les også 1 Joh. 3,12.
v. 9 Opprør mot Gud gjør at mennesker
viser frekkhet mot Gud. Slik er det også
idag. De mangler gudsfrykt.

v.10 Heb.12,24 Abels blod «taler» om mord,
Jesu blod «taler» om frelse.
v.11-12 Er det fare for et folk som forkaster
Gud, at Gud forbanner naturen og
jordsmonnet der de bor?
v.16-24 Kains slekt. (Hvem giftet han seg
med? Kanskje det meststilte spørsmål om
Bibelen. Kan du svare på det? Les 5,4 og
tenk litt etter....)
Legg merke til starten på flerkoneri i v.19.
Det hele rakner for slekta, og vi hører ikke mer
om dem.

v. 25 Eva gir Gud ære. Dette står i kontrast
til Kains slekt.

v. 26 «På den tiden begynte de å påkalle
Herrens navn.» Set var far til den slekta
som førte til Noa. Vi ser en slekt som går
på den rette veien. Satan hadde seiret
igjennom Kain, men Gud kom med utveien.

Kap. 5 begynner med disse ord: «Dette er
Adams slektsbok (toledot).» Dette betyr
nok at det var skriftlig material skrevet ned
av Adam.
Fra 2,4b til 5,1a er signert Adam. Fra 5,1b
til 6,9a er signert Noa. Dette er et mønster
som går igjennom hele 1. Mosebok, og
betyr at Moses hadde skriftlig material som
han satt sammen og redigerte, ved den
Hellige Ånd.

Her har vi den direkte linjen fra Adam til Noa.
Det var 10 patriarker før flommen.
Historien om Enok er verdt å legge merke
til. Det virker som at fødselen til Metusalem
gjorde noe positivt med ham. Han ble en
refsende profet (Judas 14-15) og var Guds
mann i en ond tid. Hans bortrykkelse er en
skygge av bortrykkelsen beskrevet i
1. Tess. 4,17-18. Les også Heb. 11,5-6
Metusalem var den lengstlevende av
patriarkene (969 år). Hans navn kan bety
«Når han dør skal det komme». Det året han
døde kom flommen.

1. Mosebok kap. 6
Matteus 24,37 «Men som det var i Noas
dager, slik skal det være når
Menneskesønnen kommer.»
Kap. 6 er ikke vanskelig å forstå, men
vanskelig å tro.

Vers 1a – Hvor mange mennesker kunne det
være på jorda i ca år 1656 etter begynnelsen
da storflommen kom?

Vers 1b -4 Det «skjedde» noe spesielt.
«Guds sønner» betyr de som Gud
skapte direkte, ikke født av mennesker.
Her betyr det «engler». Slik er det
oversatt i Septuaginten. Se Lukas 3,38
«Menneskenes døtre» er fra «døtre av
adam» på hebraiisk. Det er ikke «døtre av
Kain» som noen har ment.
Judas 6-7 , 2.Peter 2,4-6, 1. Peter 3,18-20
belyser dette. Hvordan?

Kan dette hjelpe å forklare vanskelige
tekster som 1. kor. 11,10???
Vers 3 – Gud er Ånd. Han kan ikke ha
samfunn med mennesker som er åndelig
død. Han må skape en levende ånd i oss
ved den nye fødsel.
Det er rimelig å mene at profetien her,
«Deres dager skal være hundre og tjue år»
ble gitt hundre og tjue år før storflommen.

Vers 4 - Kjemper - «Nefilim» - Ordet også
brukt to ganger i 4.Mos 13,33. Dette
forklarer frasen «og også senere».
Vers 5 – 8 – I lyset av den demoniske
aspektet ved tiden før storflommen, så kan vi
se at Gud måtte ty til drastiske midler. Det
var en tung avgjørelse for Gud.
Menneskers synd gir konsekvenser for hele
skaperverket! Skaperverket er for oss, og vi
er herrer over det. Hvordan bryter dette med
filosofien bak den «grønne» bevegelsen....
«gaia» tilbedelsen?

v. 8 – 9a Avslutningen av Noas «toledot»
v. 9b Begynnelsen til neste «toledot» som
var nedtegnet av Noas sønner, Sem, Kam,
og Jafet.
Noa «vandret» med Gud i likhet med Enok.
Heb. 11, 7 beskriver troen til Noa. En som
«tror» på Gud er en som «vandrer» med
Gud.
v. 10 Å være far til tre sønner i slike tider er
ikke noe man kan overlate til samfunnet.

v.11 – 13 Slik går det når ugudelighet får
utbrede seg uten hindring. Les Salme 14,1-3
v. 13 Når Adam syndet ble hele skaperverket
forbannet. Også i dyreriket ble døden innført.
Under storflommen ble hele jorden tatt med
under dommen.
v. 14 Arken i tabernaklet var av tre dekket
med rent gull. Språklig sett så er det
sammenheng med at arken ble «dekket»
med bek og «soning» som i 3.Mos. 17,11.

v. 15 Arken var stor nok for alle «slag» med
landdyr og fugler. Tester har vist at
dimensjonene gjorde den hydrodynamisk
perfekt for å tåle grov sjø.
v. 16 Høres dette ut som mytologi?
Beretningen om Noas ark er ikke skrevet
slik som mytologiske fortellinger som
Gilgamesh epos. Arken i den fortelling var
forresten bygget som en kube! Den ville
veltet umiddelbart.

v.17 Ordlyden er viktig å poengtere. Gud
sier at det er Han alene som forårsaker
flommen. Også ordet for flommen,
«mabbul» er kun brukt om storflommen.
v. 18 – 20 Gud skulle ta seg av dette
prosjektet. Han skulle opprette en pakt, og
Han skulle føre de riktige dyrene til arken.
v. 21 – 22 Mat må man ha.....
Var alt dette praktisk mulig???
Det er viktig å lyde Gud i alt.

Hvis du har spørsmål om dette var praktisk
mulig så må du undersøke selv. Uvitenhet
er en dårlig unnskyldning.
Hjemmelekser: Les boka «Noah's Ark, a
feasibility study» av John Woodmorappe

1. Mosebok 7
Innledningen til storflommen – mabbul
Vers 1 – læren om rettferdiggjørelsen
presentert for første gangen. Les om
igjen 1. Mosebok 6,8-9. Nåden er alltid
som resultat av at Gud ser oss i Kristus.
Frelsen i gamle testamentet var «på
krita» i påvente av Jesu forsoningsverk.
Arken er redningen for Noe og familien.
Herren sier «Kom inn i arken». Gud tvinger
ingen.

Vers 2-3 Rene dyr er dyr som er egnet til
husdyrbruk. Også til ofring. Hensikten med
arken er å holde «artene» - baramin – i live.
Baramin betyr «skapte slag».
Baraminologi er en ny studieretning som
sikter seg inn på å definere hvilke planter
og dyr hører sammen. F.eks. sebra og hest
hører til samme «baramin».

Hvor mange baramin kunne passe i
arken? Behøvde Gud å føre inn både to
sebraer og to esler?

v. 4 - «sju dager» - en ukes nådetid igjen.
Matt. 24,38
Frasen «enhver skapning» utelukker i seg
selv muligheten for å tolke storflommen som
en lokal flom. Som vi leser videre så er
flommen global.
Les Esekiel 14,12-14

Jeg er døren. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.
Joh. 10,9

Les v. 5-10

Fra v. 11 ser vi fra Guds perspektiv. Noa
var ombord arken og Gud skulle ordne opp
selv. Trenger noen å bekymre seg for om
alle dyrene er på arken? Om hvordan man
skal få vann under kjølen? Om hvordan
man skal få lukket døra skikkelig? Har du
lyst å bekymre deg for alt Gud skal gjøre,
så er det ditt problem. Har du lært å stole
på Gud?
v. 11 Det er hundre år siden Noa fikk Sem,
Kam og Jafet. (5,32) Nøyaktige datoer er
gitt for en grunn. Se 8,4 – Fra starten av
flommen til arken stå på Ararat fjellet var 150
dager. 5 måneder á 30 dager.

«Alle kildene til det store dypet ble brutt opp.»
Dette var den direkte årsak til flommen. Regnet
kom som en påfølgende resultat.
De geofysiske konsekvenser av dette er absolut
enorme! Som en resultat av disse bevegelser i
jordskorpen og årelang flom, så er jorda helt
forandret fra «den daværende verden»
(2. Petersbrev 3,6).
En oppriving i jordskorpe ville medføre mye
vulkansk aktivitet for å si det mildt.
Gode modeller lagt de to siste tiåra gir oss
muligheter til å forklare hvordan storflommen
forandret planeten vår.

v. 17 Arken begynte å flyte etter 40 dager.
Vannet under arken hadde nådd ca 15 alen.
v. 18-20 Vi blir stadig minnet om hvor
omfattende og voldsomt flommen var.
«Alle de høye fjellene overalt under
himmelen ble dekket.» Språkbruken er
ikke til å ta feil av. Husk at vi nå har Guds
perspektiv alene.
«femten alen til» indikerer at arken ville
ikke kunne stå på fjell noen plass på
kloden.

v. 21-23 Hvis dette er sant, hva vil man
forvente å finne over hele kloden?
Man finner enorme flak med sedimentære
(vannbårne) bergarter fulle av fossiler, dyr
og planter fra både hav og land som ble
raskt begravd i disse sedimentene.

Fiskens siste måltid

Science via Associated Press
(From www.msnbc.msn.com/id/7285683)

v. 24 Den høye intensiteten og økning i
vannmengden fortsatte i fem hele måneder.
De siste 7 måneder og 10 dager var det
flomstadiet der fjellene reiste seg opp og
dalene sank ( Salme 104,5-9).
Geologer som tror på Bibelens beretning
forstår ting de ser i jordskorpen på en helt
annen måte enn de som tror at ting har
blitt sånn over milliarder av år med
langsomme prosesser.

Polystrate fossiler går gjennom
flere «millioner av år»

Var det

Litt vann over et langt tidsrom?
Eller mye vann over et kort tidsrom?

1.Mosebok kap. 8
Klokken til høyre ble begravet under
storflommen omtrent år 2350 f.kr.

Vi leser 2.Petersbrev 3 som forklaring på
hvorfor mange ikke leser den første
delen av 1. Mosebok som historisk
beretning, og hvem disse er som
fornekter dens sannhet om storflommen.
Disse kan i sannhet kalles «holokost
fornektere» fordi de også fornekter at
Gud skal dømme verden nok en gang,
men med ild.

v.1-3 Flommen når høyeste stand og er på
retur. Vinden skaper bølger av enorme
dimensjoner. Vannet som flykter av de stigende
kontinenter tar med seg sedimenter og tilogmed
store steiner lange avstander, og deponere
disse. En studie av disse bevisene gjort av
dyktige og bibeltro geologer gir oss en bedre
forståelse av geologiske formasjoner, og gir oss
respekt for den voldsomme virkningen av
«mabbul» - storflommen.
Salme 104, 8 Fjellene steg opp og dalene
sank. I sammenhengen med vers 9 ser vi at
det handler i disse versene om flommen.

De høyeste fjellene i verden (også toppen av
Ararat) har fossiler av sjødyr.
De kontinentale landmasser har
gjennomgående lettere mineraler og
bergarter (granitter og sedimentære) enn i
havbunner (mye basalt). Siden jordskorpen
«flyter» så sank havbunnen i forhold til
kontinentene.
v. 4 Kan det være av betydning at datoen
for at arken «hvilte på» Ararat sammenfaller
med datoen for Israelsfolket kryssing av
Røde Havet, og med Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde??

v.5-12 Beretningen om de to fuglene.
Ravnen er en uren fugl, og duen er ren.
Ravnen hadde en festmåltid på alle de
døde kadaverne som fløt omkring. Duen
fant ingen hvile der.
Det «gamle mennesket» fråtser i verdens
tilbud, men det «nye mennesket» finner
ingen hvile i en dømt verden. Vi må finne
tilbake til «arken» Jesus.

v. 13-14 En historiebok gir alltid datoer og
tørre tall. Slik er det også her. Noa var ett år
og 10 dager i arken. 53 uker.

v.15-19 Gud talte. Gud befaler. Gud, som
førte alle landlevende slag til arken, skal nok
også sørge for at alt levende skal bre seg ut
over jorden. (1. Mosebok 1,22 – med Guds velsigning!)
Geologer som tror på Bibelens beretning her i
1. Mosebok sier dette om tida etter
storflommen:

Ettervirkningen av den årelange
flommen førte til fortsatt mye geologisk
aktivitet. Jordskorpen hadde vært utsatt
for store forandringer, havet var varmere
og kontinentene kaldere enn idag. Istida
kan kun forklares som resultat av
storflommen. De geologiske aktivitetene
avtok i århundrene etter storflommen.

v. 20 Noa demonstrerer troen på Guds Frelse.
Blodet av et rent dyr må utøses som et tegn på
Offerlammet som skulle bære verdens synd.
v. 21 Gud gir menneskeslekten en ny
begynnelse med en ny pakt.
Menneskeslekten bærer fremdeles på den
syndige naturen.
v. 22 Jorda skal ikke bestå evig, men så
lenge den gjør det skal Gud sørge for å
holde naturens sykluser igang. Gud viser
omsorg for alle mennesker.

Les Jesaja 54, 5-11
Kapittel 9 er en fortsettelse av Guds pakt
med Noa, hans familie og alt kjød. Pakten
gjelder fortsatt idag, så det er viktig at vi
kjenner den.

Så..... hvis Guds pakt med Noa holder,
og vi lever så lenge, skal det bli mer om
dette den 29. april. Håper vi møttes da!

1. Mosebok 9
Gud gjør en pakt med Noah -1.Mos. 8,20 - 9,17

Noen sider ved denne pakten:
Den er fra Gud til Noah og alle hans barn.
Den gjelder også dyrene.
Årstidene skal ikke opphøre så lenge jorden består.
Den oppretter lov og rett. Samfunnets ansvar for å
beskytte liv og styre seg selv.
Den gjentar befalingen til Adam og Eva om å fylle
jorden og legg den under seg.
Den gir mennesker fisk, fugl og dyr til mat, men
forbyr spising av blodet.
Pakten gjelder evigt. Regnbuen er paktstegnet.

8,21 Mennesker har vist seg å ikke kunne
styre seg selv under de rammene Herren ga
Adam og hans etterkommere. Det ser ut som
de ikke hadde annet enn sin egen samvittighet
til å styre seg - at det ikke hadde vært noe
styresett for å beskytte mennesker mot sin
egen ondskap. (Se 1.Peter 2,13-14, og
1. Joh. 5,19)
9,1 Velsigne....Gud kommer Noah og sønnene
til hjelp for at Guds hensikt med mennesker kan
fullføres. Hans kjærlighet vises gjennom at Han
gir dem nye muligheter dog med endret
rammer.

v.2-3 Mennesker hadde ikke lov å spise kjøtt
før etter storflommen. Et magrere jordsmonn
og harde klimatiske forhold kan være årsaker til
denne tillatelsen\befaling til å spise kjøtt.

De ville dyrene\fugler\fisker får frykt for
mennesker fra Gud, både for deres egen
beskyttelse og for at mennesker ikke trenger
å frykte dem mer enn måtelig. Gud beskytter
dyrene fra å forgripe seg på mennesker, som
ville vært brudd på skaperordningen.
Forholdet mellom mennesker og dyr, og
mellom dyrene, vil blir gjenopprettet en dag Jesaja 11,6-9. Husk at det var syndefallet
som ødela for dyreriket.

v. 4 Humane avlivingsmetoder er påbudt her.
Betydningen av blodet er understreket. At
Jesus gav Sitt blod for oss er synonymt med at
Han gav Sitt liv for oss.
v. 5 Både dyr og mennesker blir holdt ansvarlig
for drap på mennesker.
«hvert menneskes bror» = samfunnet
v. 6 Gjelder fortsatt. Samfunnet skal ha
rettferdige lover som beskytter oss fra vår
egen ondskap. Dødstraff her representerer
den ytterste grensen for lovhåndhevelse.
Mennesker er skapt i Guds bilde. Vi har
rettigheter som er gitt oss av Gud, ikke av
staten eller FN.

v. 7 Det var en befaling som ga håp til Noah
og sønnene. Jorda var ødelagt og alt liv
utslettet, men det begynte å spire og gro. Det
var en ny start som skulle lykkes takket være
Guds velsigning.
Les. v. 8-17 i sammenheng.
Regnbuen skal minne Gud om Hans pakt med
alle mennesker, frelst eller ufrelst, og alle
dyrene. Regnbuen synes i forbindelse med
regn, så det er et treffende tegn.
Regnbuen for oss er tegn på Guds nåde som
varer evig. Sjekk Åpenbaring 4,3 og 10,1 og
Esekiel 1,28

Regnbuen kalles et paktstegn.
Dåp og nadverd er også paktstegn – tegn
som er knyttet til et løfte fra Gud.
Troen griper fatt i løftene som er knyttet til
tegnet.
v. 18-27 Bibelen forteller det som det er....
Vel å merke....
Historien her går spesielt ut over Kanaan,
sønn til Kam. Han var far til Kanaanittene
som Moses forberedte Israels barn til å
kjempe mot på den tid han skrev dette ned,
dvs. under ørkenvandringen.

Hvis mennesker hadde skrevet denne bok,
så hadde de helst ikke nevnt denne
hendelsen. Noah var tross alt helten!
Eller...kanskje de ville skrevet mye mer i
detalj, som de gjør i den moderne
ukepressen.
Gud skriver dette gjennom Moses for å
minne oss om at alle mennesker er
syndere. En ny start har ikke forandret på
menneskers tilbøyelighet til synd.
Forbannelsen på Kanaan har overhodet
ikke noe med svart hudfarge å gjøre. Det
er mange i verden som har den
misoppfatningen.

v. 28-29 Noah levde omtrent til Abrahams
fødsel (ca. 2000 år før Kristus). Han
hadde et spennende liv!!!
1. Mosebok 10, 1a – Avslutning på den
fjerde «toledoth» som er signert Sem, Kam,
og Jafet. Sem skriver den femte «toledoth».
Det er viktig å forstå istida i sammenheng
med historie som nedskrevet i Bibelen.
Mange teorier om istida verserer i
akademiske kretser men Bibelen alene gir
oss grunnlaget for å kunne forstå
mekanismene som gjorde istida mulig.

Bibeltime over 1. Mosebok 10 –
11,10a – Sems toledot, og
11,10b – 11,27a Tarahs toledot
Som repetisjon:
Ordet «toledot» (hebraiisk) blir oversatt
«genesis» (gresk) eller «slektsbok» (norsk).
Det forekommer 11 ganger og deler boka i
tilsvarende segmenter.
Navnet til 1. Mosebok er Genesis i den
greske septuaginten. Ordet peker bakover
og gir tyngde til forståelsen av 1. Mosebok
som virkelig historie.

Hvorfor lese kap. 10???

Sett dere sammen i grupper og drøfte
dette..... (bare tuller!!)
Nøkkelen ser vi i vers 5, 20, og 31-32.
Denne slektsbok er en gullgruve for alle
som er interessert i å studere språkgrupper,
verdens folkeslag, gamle navn på land og
byer, kongeslekter, religions historie,
arkeologi, kort sagt menneskets historie.

Her er et par interessante navn for å
demonstrere hvor historisk aktuelt «Tavla over
Nasjonene» er:
Sønnene til Kam heter Kusj, Misrajim, Put og
Kanaan.
Kusj er gamlenavnet til etioperne, Misrajim er
navnet på egypterne, Kanaan er landet som Israel
tok fra Kanaanittene. Put er Libya.
Jafets sønner med sønnesønner kan alle spores
til moderne stedsnavn. F.eks. Mesjek er gamle
navnet på Moskva. Gomer kan spores til
waliserne (Gomeraeg er gamlenavnet på språket
deres), og Madai til mederne, ca. moderne Iran.

Navnet Nimrod er fremtredende. V. 8-12
Avgudsdyrkelsen, organisert opprør mot Gud,
blir gjenopplivet i tida etter storflommen
gjennom denne mannen, og kan spores helt til
vår tid. Følger man de forskjellige sporene fra
Babel ut i hele verden så ser man at
avgudsdyrkelsen som er grunnlagt av Nimrod
har fulgt folkeslagene. Nimrod er et forbilde
av antikrist som samler hele verden mot Gud.

Avgudsdyrkelsen har disse kjennetegn: Evas
valg var den riktige, og Kains vei var den
riktige.

Fedredyrkelse: Mange av de fedrene som
blir oppremset i kapittel 10 kan vi finne i
listene over avgudene som folk tilber rundt i
hele verden helt fram til vår tid.
Som et eksempel kan vi ta far til «sinittene» i v.
17. Han ble hyllet som far til lovgivninger. I
Mesopotamia ble han først tilbedt som «herre
over lovgivning».
Hans symbol er månen. Han ble også tilbedt i
Sinai området i Arabia. Fjellet bærer hans navn.
At Moses hentet loven fra Gud ned fra Sinai er et
slag i trynet til djevelen.
Far Sin var også opphavet til kineserne.
Navnet er knyttet til kineserne også idag.

Kap. 11 v.1-2
Slettelandet er ikke alltid det beste valget for
Guds folk. Tenk på Lots valg.
v. 3-4 Legg merke til overforbruket av «vi» og
«oss» i opprør mot Guds befaling å spre seg
ut i verden og befolke den.
Grunnen til at vi skal ha forskjellige grenser,
språklige og fysiske, og spre oss ut over
jorden leser vi i Ap. Gj. 17,26-27

v. 5-9 Mennesker har talt, men Gud har det
siste ordet!
Sammenlign med pinse underet.
Etter v. 9 forlater vi foreløpig fokus på verdens
folkeslag og følger Sems etterkommere fram
til Abraham og hans ætt.
Babel er nøkkelen til å forstå opprinnelsen av
språk grupper. Hvis man tar utgangspunkt i
kap. 10 så vil man forstå at språkgruppene skal
kunne spores tilbake til de familiene som er
nevnt. Mennesker har ikke et felles språklig
utgangspunkt som alle språkene er utviklet fra.

Hvorfor er alle disse pyramidene eller
ziggurater å finne overalt? Hvor kom ideen
og kunnskapen fra? (under er en
rekonstruksjon ved Uruk)

Tarahs slektsbok er en oppremsing av
Sems ætt. Det er faktisk en repetisjon av
den delen i Sems slektsbok, men med
nøyaktig tidsfesting.
Peleg er et navn å bemerke seg siden det
var under hans livstid at folkeslagene ble
spredd ut fra Babel (10,25).
I konklusjon, så er kapittel 10 og 11 viktige, om
enn noe søvninndusende....
Husk å lese disse hvis du har problemer med å
sove! (Men hvis du er interessert i språk, historie,
religionsforskning, osv kommer du til å ligge
våken og gruble på alt de ikke fortalte deg på
skolen.)

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.

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. 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. 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. 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

1. Mosebok 15 - 16
Guds pakt med Abraham

I kapittel 9 så vi Guds pakt med Noa og hans
sønner.
I kapittel 3 så vi Guds pakt med Adam og Eva.

Legg merke til hvordan disse inngrep av Gud
får betydning for alle mennesker.
I det Gamle Testamentet kommer i tillegg
lovpakten med Moses og Israel, og
kongepakten med David - 2. Sam. 7, 13-16
og 22,51.

Siden paktens gyldighet idag er under angrep
av erstatningsteologi må vi sørge for å lese
nøye de gjeldende skriftsteder i kap. 12, 13,
15, 17, 22, 28, og 35. Les også Gal. 3, 14-18.
Hvilket landområde er lovet til Abrahams ætt
gjennom Isak og Jakob? Hvor lenge er
gyldigheten? Hva med betingelser?

Vi leser 1. Mosebok 12, 1-9. Deretter 13, 14-18.
Kapittel 15 har utgangspunkt i at Gud hadde ført
Abram gjennom en tøff militær aksjon og en
fristelse fra Sodoma, og dessuten et møte med
Melkisedek (forbilde av Jesus).

Kap. 15, vers 1. «Herrens ord» er brukt for
første gang i Bibelen. «Jeg er» ditt skjold...
Begge disse uttrykk minner oss sterkt om
Johannes Ev. Abram er i møte med Ham som
skulle komme fra ham. Les Joh. 8,56-58.
Vers 2-3 - «Lønnen» som Gud lover stiller
Abram spørsmål til. Han vil ikke ha mer
rikdom, men en sønn!
Vers 4-5 – Abram er åpen med Gud, og Gud
er åpen med Abram.
Også vi som tror på Jesus regnes blant
Abrams ætt.

Vers 6 – For fyldig kommentar les Rom. 4.

Abram sier «Amen» til Gud. Amen!
Frelsen er «rettferdighet», av nåde, og ved tro.

Vers 7-8 Vær praktisk med Gud. Vi må være
realister.
Vers 9-11 Det er sånt de gjorde en kontrakt i
de dager. Abram gjorde som Gud sa, og så
måtte han vente....igjen.

Billedtale må man legge merke til i disse
versene. Abram må våke og jage vekk disse
angrepene fra urene fugler.
Også opplever han den dype søvnen som
«gru og tett mørke». Hvorfor står det om
disse tingene??
Herren profeterer om Israels opphold i Egypt.
Versene 13 - 16.
Vi skal ikke ta diskusjonen her som ofte dukker
opp når man sammenligner med andre steder i
Bibelen som nevner antall år i Egypt. Det
handler mest om når man begynner å regne.
Studiet er for dem som vil feste nøyaktige
årstall på det. Dette kan være viktig nok!
(men ikke her i vår sammenheng....)

Fire hundre år.... fjerde slektsledd?!
Av dem som kom ut av Egypt så var det de
som kunne regne tilbake til sine oldeforeldre
som først kom til Egypt. Husk at folk var mer
vitale før. De var sunnere, kunne mer, og
levde lengre. Vi må ikke sammenligne dem
med oss idag som må proppes fulle av
medikamenter og annen giftig fælighet for å
leve bare noen få år.
V. 17 Gud gikk alene mellom stykkene. Han
alene kunne sørge for at pakten fikk sin
oppfyllelsen. Slik er det også med frelsen.

v. 18 – 21 Landområdet er veldig stor.
Oppfyllelsen ble først delvis under Solomon,
men det sikter enda lengre fram i tid
(1. Mosebok 13,15). Les de siste 14 kapitler
av Esekials bok. Om noen tviler på at jødene
skal noen gang få dette område, d.v.s. at
pakten til Abraham er overført til oss her på
Kvinlog bedehus, så burde de prøve å tolke
vekk denne store delen av det Profetiske Ord.
Det går nemlig ikke an.

Kap. 16 – Etter 10 år så er det ikke lett for
noen å leve på de store åpenbaringer. Sarai
foreslår en løsning. Dette ble en viktig
lærepenge for Abram og Sarai.
Også for oss er dette en viktig lærepenge.
Kjødet har lett for å ville forsere i Guds rikes
arbeid. Det funkar inte.

Det ble funnet 4000 leirtavler i Nuzi, nord i Syria.
De viser at alt dette Sarai fant på var lovlig i
antikken. Det burde få oss til å tenke over at Guds
Ord står over verdslig lov. Denne lærdommen vil
vi få bruk for framover også her i vårt land.

Vi leser kapittel 16 ettersom tiden tillater det....
Vi noterer i hvert fall at «Herrens Engel» er angitt
ikke uten grunn med store forbokstaver i
oversettelsen, Bibelen, Guds Ord. Se vers 13.
Kapittel 16 er liksom en parantes, men er viktig
likevel.
Det er synd å ikke tro på Gud. Synd er
problemet.

1. Mosebok 17-18
v. 1 Gud åpenbarer Seg til Abraham som
«El Shaddai» her for første gang. Navnet er
brukt totalt 48 ganger i GT.
Ut fra bruken av navnet i de forskjellige
avsnitt ser vi at det handler om Gud som er
mektig til å velsigne og gi oss alt det vi
trenger. Han er Abraham, Isak, og Jakobs
Gud som viste Seg som velgjøreren, og Han
som kunne gjøre det som var umulig for
andre. Les 1. Mosebok 49, 24-25
Ordet «shad» betyr en kvinnebryst.

Gud skal nå videre instruere Abraham i et
prinsipp Han stadfester med fødselen av
Isak. Det er at Han skaper liv fra døden.
Les Rom. 4,19 og 4,25. Johannes 12,24
Les v. 1-8
Abram betyr «høy far», Abraham betyr «far
til mange». Foreløpig ikke noen god
beskrivelse, kan man si.....
Evig betyr evig. Ætt betyr æt. Kanaans
land er et bestemt geografisk sted.

v. 9-14 handler om omskjærelsen som paktstegn.
Regnbuen var en paktstegn gitt til alle
mennesker som alle mennesker på
hele kloden kunne se. 1. Mos. 9,17
Omskjærelsen er paktstegnet gitt til en
gruppe mennesker. Det er et tegn
ladet med tydelig symbolikk.
Pakten står til evig tid, og er til Abrahams
ætt, fysisk gjennom Jakobs barn. Ved deres
ulydighet kunne de ikke gjøre pakten ugyldig
fra Guds side.

Les 1. Peter 3,6 og Heb. 11,11-12 for å sette
Sara i et godt lys. Kan vi lære noe om tro
gjennom Sara?
Les v.15-19 Vi ser at Abraham ler. I neste
kapittelet ler Sara. Isak betyr «han ler». Det
var ikke lett å tro på noe så opplagt umulig.
Når Gud skal vise at et barn skal være noe
helt spesielt, så viser Han det gjennom et
unnfangelsesunder. Hva med Johannes
døperen, og Jesus Selv? Hva med Samuel?

Ismael var kjødets løsning på «problemet».
Gud velsigner ikke flerkoneri! Løftet var til
Abraham, og Abraham og Sara var ett.
Les v. 20-22 for Guds endelig svar.
Det er slik at Gud har planen, utfører den etter
Sitt eget råd, og i Sin tid. Det er en grunn til at
Gud venter med Abraham og Sara til at det var
åpenbart for alle at alt sammen må stå eller
falle på Hans velsignelser og allmakt. Han
spør heller ikke oss etter hva vi synes!
v. 23-27 Tro vist gjennom lydighet.

Før vi leser kap. 18 vil Heb. 13,2 gi oss litt
bakgrunn for å forstå hvem disse gjestene var. Les
også Lukas 24,43 og Matt.22,30.
Kap. 19,1 snakker om to engler. Vi har her i kap. 18
tre gjester. Herren selv og to engler.
Les v.1-22 Vers 22 gir oss fasiten for hvem
den ene av de tre gjestene var.
I hele dette kapittelet ser vi en som Gud fikk
respons hos. Å ha slik kontakt med Gud er
noe å ettertrakte. Abraham er mildt sagt et
forbilde!
Abraham var «utvalgt» v. 19, og skulle lære
sine barn. Han skulle ta ansvar.

v. 20 forteller oss at i Sodoma og Gomorra var
synda «meget alvorlig». Sammenlign med 1.
Mos. 15,16 om at «amorittenes ondskap er
ennå ikke blitt fullstendig».
Det finnes grader av ondskap.
Esekiel 14, 12-utover forteller om hva som
skjær med et hvilket som helst land som
synder mot Herren. Legg merke til at
hverken Noah, Job, eller Daniel kunne
redde dem!

v. 23-33 Abrahams bønn for Sodoma.
Gud kan ikke dømme verden hvis det finnes
rettferdige igjen. Han vil først føre dem ut.
Selv et mindretall av troende er en hindring
for at Gud vil forkaste en nasjon. Men når
det er bare noen få stykker igjen, og
ondskapens beger er fullt, da vil Han trekke
Sine ut og sende dom.

1. Mosebok 19
Viktige tema som går igjen i Skriften blir
synliggjort i dette kapittel.
Sodoma blir nevnt som eksempel 28 ganger
etter 1. Mosebok. (eks. Joh. Åp. 11,8)
Jesus taler om Lot og hans kone i Lukas
kapittel 17, og Peter henviser til Lot i 2. Peter 2,
7-8.

Gud dømmer folkeslag og byer. Sammenlign
situasjonen i Sodoma med uttrykket i
1.Mosebok 15,16 -»... for amorittenes ondskap
er ennå ikke blitt fullstendig.»
Det blir nødvendig å utrydde synd ved roten
når den tar fullstendig overhånd. Dette er på
grunn av Herrens store misskunnhet med
menneskeslekten. Dette ser vi også i forhold
til storflommen, og en dag i framtida når Han
tar et endelig oppgjør med Satan, og djevelens
barn.
I disse byene her ved dødehavet ser vi
demonstrert hvordan synd er som surdeig. Den
starter som en liten klump og syrner hele deigen.

Vers 1 - De to «mennene» som hadde reist fra
Abraham ned til Lot var engler.
Lot hadde reist til Sodoma fordi område var som
Herrens (Edens) hage (13,10). Byene var rike
kultursentre. Lot hadde også sikkert nytt godt av
at onkel Abraham hadde reddet dem fra Amrafel
og Co. Han satt i porten – var politiker\dommer
der. Det skal vise seg at han er eneste
representant for KrF.
Vers. 2 - Lot viser dem gjestfrihet, som Abraham
gjorde i forrige kapittel. Dette var en selvfølge
for ham, men ikke for de andre i byen!

Vers 3 – Lot visste hvor farlig det var i gatene i
byen. Er det vågalt å være ute om natta i våre
byer?
Vers 4-5 – Den spesielle synden definert. Et
kollektivt opprør mot Gud vil få en kollektiv dom.
Jesus henviser til denne situasjonen her for å
gjør oss oppmerksom på hvordan det blir før
han kommer igjen. (Lukas 17)
Vers 6-11 – Les 2. Peter 2, 6-8.
Lot hadde et dilema å leve med. Han hadde
selv valgt å dra hit, men det fikk konsekvenser
for ham og enda viktigere for familien!!

Det er uenighet om Lot hadde sønner og gifte
døtre som ikke ble reddet. Han hadde to ugifte
døtre som ennå var jomfruer. De fikk han med
seg ut.
Les v. 12-13
Hva kan vi lære om det å være en prominent kristen
idag, som bor på et sted som begynner å ligne på
Sodoma?
Vi må nok regne med at man får en urimmelig hat mot
seg når man begynner å sette fingeren på det som er
grunnleggende feil i samfunnet.
De ville drepe Lot selv etter at de fikk kjenne Guds
overnaturlige inngripen!
Menneskets fallen natur forandrer seg ikke.

Vers 14 – Tragedien for Lot er at han syndet når
han valgte å flytte til Sodoma. Han var også et svakt
eksempel for familien. Disse tingene gjorde at de
ikke delte hans tro på Gud, men valgte å gå med
hopen. Bare se på reaksjonen han fikk når han
fortalte om Guds dom.
Stopp opp og tenk på hvordan vi som kristne ikke
skal gå i kompromiss med verden. Vær tydelig i
handling så vel som i ord. Er Sodoma en god plass
å oppdra barna dine? Er den offentlige skolen en
plass for dine barn? Er TV'n en velsignelse, som
kulturtilbudet i Sodoma? Sier din pastor at det er
greitt med homofili? Kan vi gå på akkord med
troen, eller tie om den for politikkens skyld?
Tenk på situasjonen for Lot. Bibelen utfordrer oss.

V. 15-16 Lot nølte. Gud viste barmhjertighet.
Han nøler senere fordi han vil til Soar, en by,
framfor fjellene, men ender opp i fjellene til slutt
likevel. Gud er god.
Les v. 17 – 29
Lots hustru ble til en saltstøtte? Vel, Jesus
trodde det. (Lukas 17,32)
Gud har antakelig brukt de seismiske og
vulkanske forhold her i området til å la sin dom
utspille seg.

Vers 29 sier at Gud husket på Abraham.
Gud hører bonn! « En rettferdig manns
bønn....»
Vers 30 – Lot og hans døtre ble huleboere.
Hvordan ser huleboere ut??
Vers 31-38 - Ikke akkurat den delen av
Skriften som får mest oppmerksomhet.
Hvorfor kan man si at det var galt det
døtrene gjorde? Var det en skrevet lov på
den tid mot slikt praksis? Hvorfor står
denne beretningen i Skriften?

Abraham hadde ikke investert i Sodoma. Han
hadde tvert imot nektet å ta imot noe som takk
for at han reddet dem den gangen de ble
hærtatt.
Lot var også «en kristen». Kanskje han
trodde han kunne påvirke disse stakkars
folk i Sodoma. Kanskje han mente at barna
fortjente en god utdannelse, og
kulturtilbudene der. Kanskje han oppfattet
dette som Guds velsignelse.

Sammenlign utgangen av de to.....

Disse er noen av mange skriftsteder som
kaster lys over 1. Mosebok 19, og som
bruker Sodoma som åndelig eksempel.
Jesaja 3,9
Esekiel 16,49-50
Matteus 11,23-24
Judas' brev 7

1. Mosebok 20-21
Hvorfor er kapittel 20 i Bibelen??
Det er en synd som Abraham må ordne opp
i før Isak blir født. Han har brukt samme
lureri nede i Egypt, og nå igjen i reisen til
filisterlandet (Gasastripen).
Synes du at synd er en viktig tema i
Bibelen?
«Abimelek» er antageligvis en tittel, som
«farao» er i Egypt.

Sara var nesten 90 år på dette tidspunktet.
Virker ikke det hele litt rart? Dette utfordrer oss
til å tenke på hvor mye menneskeslekten har
tapt seg igjennom de siste 4000 år.
Mens vi leser hele kapittelet i ett, prøv å sette
ord på hva Abrahams og Saras synd er, og
hvorfor de måtte gjennom denne testen.
Velsignelsen blir hindret av uoppgjort synd.
1. Kor. 11, 28-32 kan kaste lys over dette.
I kapittel 21 kommer velsignelsen.

Kap. 21 v. 1-2
Vi ser at Isak ble født på underfullt vis.
Rom.4,19. Både Abraham og Sara måtte
helbredes av Gud. (Til gagns også –
Abraham fikk ikke mindre enn 6 sønner med
Ketura etter Saras død.)
I tillegg ble han født på den fastsatte tid.
Gal. 4,4
Parallelene med Jesu fødsel er slående.

v. 3-8
Jesus ble født når alt så håpløst ut for Israel.
Vi må lære å vente på Herren. Han kommer
igjen når verden minst venter det. Troens
øyner ser oppover!
Tenk hvor stor glede Sara følte etter den
lange prøvetid. Når alt menneskelig håp var
ute kom endelig velsignelsen.
Hun regnes sammen med Abraham blant
trosheltene i Heb. 11.

Fødselen til Isak er en skygge av fødselen til
Jesus:
1. Begge ble lovet på forhånd.
2. Lang ventetid.
3. Sara og Maria stillte seg begge undrende til
budskapet. Det var bare helt umulig!
4. Isak og Jesus ble begge gitt navn før de ble
født. (Lukas 1,31 og 1. Mosebok 17,19)
5. Den fastsatte tid.
6. Begge fødsler var under.
7. Begge sønner ble en spesiell glede for sine
fedre. (Matt. 3,17)
8. Begge var lydige til døden.
9. Paulus i Rom. 4,19 og21-25 bruker fødselen
til Isak som forbilde på Jesu oppstandelse.
(kilde: Thru the Bible with J. Vernon McGee)

Det neste avsnittet som handler om at Hagar
og Ismael blir sendt vekk, peker framover til
det som Paulus omtaler i Gal. 4,21-31. Les
dette først før vi fortsetter med å lese v. 9-12.
Gud holder løftet til Hagar også.
(Kap. 16)
Vi leser v. 12-21.
Ismael var nær ved å dø, men Gud reddet
ham. Etterkommere til Ismael er araberne.
Vær oppmerksom på karakter forskjellene
mellom Ismael og Isak. Det er som vi ser «den
gamle naturen» i Ismael og «den nye naturen»
i Isak.

v. 22-34 illustrerer hvordan Abraham var en
fremmed og en utlending i landet som Gud
hadde lovet ham.
Heb. 11,9 og 13-16 knytter dette også opp
mot det himmelske håpet som vi har.
Hvor mange forbilder skal vi finne her i 1.
Mosebok?! Det blir nok mange flere som vi
ikke greier å finne.
Dette er Guds Ord vi har med å gjøre, ikke
menneskets påfunn.

1. Mosebok kap. 22
Et av de aller største kapitler i Bibelen!
Det kan sammenlignes med Salme 22 og
Jesaja 53.
Den syvende gang Gud åpenbarer Seg til
Abraham og den siste prøven for Abrahams
tro. Romerbrevet 4, 1-3. Bare Gud kjente
Abrahams hjerte, og han ble rettferdiggjort
av tro ikke av gjerninger. 1. Mos. 15,6

Jakobsbrev 2,21 viser oss at Abrahams tro
førte til troens gjerninger.
Dette var viktig for hans vitnesbyrd til
filisterne som han var nabo til, og som han
hadde rotet det til med.
Det er også viktig til oss idag som kan se
at han virkelig stolte på Gud.
Det var også viktig til ham selv, han som
hadde sviktet så mange ganger før.

v. 1 Ordet for «prøve» blir brukt for første
gang i Skriften. Abraham skal demonstrere
for alle at han tror absolutt og uten forbehold
på Guds Ord.
Hadde Gud rett når Han valgte ut Abraham?
Heretter blir det ingen tvil om den saken.
v. 2 Ordet for «elske» blir brukt for første
gang i Skriften.
I det Nye Testamentet ved Jesu dåp – f.eks.
Matt. 3,17
I Johannes Ev. der ordet blir brukt mest av
alle, er det første gang brukt i Joh.3,16.

Morialandet og moriafjellet er stedet der
Abraham ofret Isak. Det er her alteret til
Solomons tempel ble satt. Det er på dette
samme fjellknaus der Jesus ble korsfestet.
1. Krønikebok 21,18, 1. Krøn. 22,1, 2.Krøn. 3.1
v. 3-4 Ordet for «unge menn» er samme som for
«gutten» i vers 5 og 12. Dermed kan man se bort
fra at Isak var en liten gutt på denne tid. Neste
kapittelet begynner med Saras død, 37 år etter
Isak ble født. Noen har spekulert i at Isak kan ha
vært 33 år gammel.

«På den tredje dagen» - Isak var «død» for
Abraham fra den tid han fikk beskjeden fra
Gud. Bildet her taler om at Abraham fikk
sønnen tilbake fra døden.
Dette er en «skygge» av oppstandelsen i G.T.!
v. 5 Ved korset ble det en handling kun
mellom Gud og Jesus. Alle menneskene ble
utestengt fra dramaet. Det ble mørkt fra den
sjette til den niende time. Lukas 23,44-46
Ordet «tilbe» betyr å underlegge seg Guds
vilje.

v. 6 Husk at Jesus bar korset selv....
v. 7-8 Johannes 1,29 Profetien til
Abraham om «lammet» ble oppfylt med
Jesus, ikke med «væren» som ble ofret
isteden for Isak!
v. 9-10 Isak kunne ha rømt. Hans
lydighet er en skygge av Jesu lydighet til
korset.
v. 11-12 Rom. 8,32
«Herrens Engel» bør stå med store
forbokstaver. 2. Personen i Treenigheten.

v. 13-14 Navnet på stedet er JHVH Yireh =
«Herren ser Seg ut» eller «Herren ser»
v. 15-19
Ordet for «ætt» og «etterkommere» er i entall
på hebraiisk (brukt 3 ganger i vers 17-18).
Det handler om Messias.
Gal. 3,8 og 3,16 - Evangeliet forkynnes for
Abraham!
Dr. Henry Morris (vitenskapsmann) sier at vi
kun kan se ca. 3000 stjerner med det blotte
øyet. Både havets sand og virkelig antall
stjerner ligger på størrelsesorden 10 med 25
nuller bak! Det er bemerkelsesverdig at
antallet sammenlignes før teleskopenes tid.

«Alle folkeslag på jorden» - Det nytestamentlig
perspektivet – Se Åpenbaringen 5,9 som
eksempel.
Guds plan med jødene skals sees i
sammenheng med dette universale bildet.
v. 20-24 Rebekka blir nevnt. Er det noen som
kan uttale disse andre navnene her? Hvorfor
blir dette avsnittet med i det hele tatt?
Etter dette kapittelet burde ingen kvie seg for
å tro på «skygger» eller «forbilder» i
Mosebøkene. Isak forblir et forbilde på
Kristus, så hva tror du Rebekka blir et
forbilde på?

1. Mosebok 23 og 24
Kap. 23 – En kort kapittel.

Lurt å lese nottatene før
en gjennomlesning av de 20 versene.

Abrahams kjøp av gravsted vitner om at han
tror på oppstandelsen. (Tema i kap.22 også)
Han og sine skal oppstå i det landet som var
lovet ham, og som han aldri opplevde å eige
noe av. (1. Mos. 13,15,Heb. 11,13) «Til deg
og din ætt...»
Gud har en plan for den nye jorden, og en
plan for den nye himmel. Begge plasser skal
være bebodd.
(Joh. 14,3 – himmelfart var et nytt begrep.)

Abraham hadde oppnådd stor respekt av sine
naboer.
Som mot kongen i Sodoma, mottok ikke
Abraham noe som kunne kompromittere hans
uavhengighet til «giveren».
Dermed betalte han med virkelige penger
...sølv.
Isak var 37 år når Sara døde.

Kap. 24
En lang kapittel som er rik med forbilder om
den nye pakt.
Matteus 13,52 oppmuntrer oss til dette
studie.
Bibelen gir oss tre store begivenheter i Isaks liv.
Han blir født som resultat av et under, han blir
offret og «oppstår», og han får en brud.

Før vi leser kapittel 24 skal vi se på
forbildene vi skal kikke etter.
Eliesar (1. Mos. 15,2) var tjeneren som ble
sendt for å finne en brud til Isak.
Han fremstår i kapittelet uten navn. (Joh. 16,13)
Eliesar er et forbilde på den Hellige Ånds
gjerning. Guds tjener. Stoler på Guds ledelse.
Den Hellige Ånd ble sendt av Gud fra himmelen
for å finne en brud til Kristus. (Joh. 14,16)
Dette sjedde etter at Kristus var oppstått.
(Se Heb. 11,19 for sammenligning med Isak.)

Eliesar talte ikke om seg selv, men om sin
herres sønn. (igjen - Joh. 16,13-14)
Eliesar hadde hast i sin misjon. (v.53-56)
Eliesar gir gaver til Rebekka. Åpenbarer sin
Herres rikdom, og gir en forsmak av hva
bruden har i vente.
Eliesar tar selv Rebekka heim til Isak.

Rebekka er et forbilde på Kristi brud.
Rebekka var av hedning slekt. (Abraham var
den første hebreer.)
Rebekka trodde på Eliesars budskap, og tar
villig konsekvensen av det.
Hun var villig til å skille seg fra sin slekt.
(Matt. 19,29)
Hun lyttet til Eliesar tale om sin Herres sønn på
veien.
Isak dro ut fra sin heim og kom ut på marken
for å treffe bruden.
1. Tess 4, 17

V. 63 sier at det var kvelden da han møtte
Rebekka. (Før natten - trengselstida)
Isak visste ikke selv når hun kom. Kristus vet
heller ikke når Han skal møtte bruden.
Bare Gud vet det. (Matteus 24,36)
Rebekka var vakker.
Hun ble utvalgt av Gud.
Isak elsket henne! (Ef. 5,22-33, også
2.Kor.11,2, Åp. 19,7 og 21,9-, 22,17)
Se også 1. Mos. 22,2 Abraham elsket Isak.
I tillegg til disse forbilder skal vi legge merke
til hvordan Gud leder, og hvordan Rebekka
bestemte seg for å følge Eliesar.

Det Gamle Testamentet inneholder det Nye.
Det Nye forklarer det Gamle. (fritt etter
Augustine)
Forbilder viser at hele Skriften er innåndet av
Den Hellige Ånd. (2. Tim. 3,16 – ikke '78
utgaven!)
2. Peter 1, 21 – «For aldri er noen profeti
kommet fram ved et menneskes vilje, men
Guds hellige mennesker talte drevet av Den
Hellige Ånd.»
Forbildene beriker og forklarer sannhetene i
NT. De gir oss tillit til at Guds plan står fast
gjennom tidene.

1. Mosebok 25
v. 1-6 I Romerne 4,19 lærer vi at både
Abraham og Sarah var «døde» som mulige
foreldre. Beretningen her bekrefter at når
Gud helbreder, så blir det ikke lappverk.
v. 5 presiserer det som Eliesar fortalte i
forrige kapittel, v. 36. Dette er en stor
åndelig sannhet når overført på Kristus.
Avsnittet er en historisk parantes. Navnene til
folkeslagene møter vi videre i Bibelen, men de
blir ikke fulgt opp. Bibelen fokuserer på linjen
som fører fram til Kristus.

v. 6 Igjen ser vi at Gud må skille Sitt folk ut
fra verden. Kap. 12, 1, og 21,8 v. 7 Siden storflommen har levealderen
minket betydelig. Faren til Abraham levde
205 år.
v. 8 «Han ble forenet med sitt folk»? Men
han ble begravet en helt annen plass!
Forklaringen er at sjelene er udødelige og
blir samlet i paradis.
Lukas 16,22.

v. 9-10 Begravelse vitner om troen på
oppstandelsen. Abraham ble lovet et land
han aldri eide. Han eide kun et gravsted.
Han trodde på løftet om at han skulle stå opp
igjen til å innta løftet.
Tro på Guds løfter!
v. 11 Stedet er ikke uten betydning. Isak
levde i Guds nærhet, og opplevde Hans
velsigning. 1. Mos. 16,13-14
v.12-19a Kan oppfattes som en parantes i
Isaks «toledoth». Ismaels toledoth blir
innkludert i Isaks større slektsbok (omhandler
Abrahams liv) for å gi oss nødvendig historie
om folkeslagene rundt.

v. 17 Her igjen ser vi at sjelen er udødelig og
går til en bestemt plass.
v. 18 «Alle sine brødre»... Ismael var halvbror
til Keturahs barn.
v. 19b – 20 Rebekka var «datter av
syreren Betuel fra Mesopotamia». Det står
i grunnspråket at han var fra Padan Aram.
Fra «Aram» får vi «Arameisk», som var
beslektet med Hebraiisk. De kom fra
Mesopotamia regionen, altså.

v. 21 Isak ber i tråd med Guds vilje. De ble
prøvet i troen selv om de levde under Hans
velsignelse. Man skal legge merke til at barna
ble gitt av Gud. De hadde ventet 20 år.
v. 22-23 Vi er i Guds plan, og han ser alle
våre dager, før vi er født.
Rebekka viste tro ved å gå til Gud med
spørsmålet.
Les. Rom. 9, 6-13
Det er ikke bare to barn som «støtter» i
morsliv til Rebekka, men det er en kamp
mellom lys og mørke.

Profetiet i v. 23 burde Rebekka husket, og stolt
på at Gud ville gjennomføre Sitt plan med «den
yngste» uten hennes inngripen. Dette er å være
svak i troen. Det medfører mye problemer.
v. 24-26 Jakobs navn er profetisk for ham og
hans etterkommere gjennom historie. Navnet
betyr «bedrager», også «å holde i hælen».
Les Hosea 12,3-7
v. 27 Heb. 12,16 gir oss ettermæle til Esau.
Han var en kjødelig mann. Han var en sporty,
sterk, og skikkelig mannfolk, men uten sans for
åndelige ting. Han var en type folk flest idag
hadde stemt på til politisk verv.

En annen jeger i Bibelen er Nimrod. Han
også var i opposisjon til Gud.
Kain og Abel var et annet eksempel på
brødre der en var i opposisjon til Gud og
en var troende.

Jakob var en «rolig» mann. Ordet «tam» (hebr.)
blir brukt i Jobs bok flere ganger til å beskrive
Job.
Altså Jakob i likhet med Job hadde sans for
åndelige ting. (Job 1,1 og 8)

v. 28 Foreldre bør ikke ha favoritter i
barneflokken. Isak og Rebekka burde hørt
på hva Gud hadde å si om Jakob, og bøyd
seg begge for det, slik at han fikk
førstefødselsretten uten å måtte ty til lureri.
v. 29 – 34 Førstefødselsretten betydde
at den som hadde den ble overhode i
familien.
Han var presten for familien.
I dette tilfelle som barnebarn til
Abraham så betydde det den som
skulle være i slektstavlen til Kristus.

Esau brydde seg ikke om å være presten
for familien.
Han brydde seg ikke om løftene som
Abraham hadde fått.
Han brydde seg heller ikke om at far hans
hadde blitt gjenstand for Guds inngripen,
som forbilde på Kristus som skulle komme i
Abrahams ætt.
Han brydde seg ikke om at hele verden
skulle bli velsignet.
Jakob skulle ha stolt på Gud. Han har mye å
lære framover!
Har vi lært å stole på Gud?
Hvor mye bryr vi oss om åndelige ting, om
Guds velsigning gjennom Kristus?

1. Mosebok 26
v. 1 I 1. Mosebok 12,10 ser vi at Abraham dro
ned til Egypt pga. hungersnød i landet. Han
ble testet og gjorde feil. Han fikk problemer
der i Egypt. Han var ikke i Guds vilje.
v. 2 Isak blir advart mot å gjøre samme
feilen.
Vi gjør ofte samme feil som foreldrene
våre. Synd går i arv.
v. 3 Jordisk velsignelse. Vi som kristne fikk
«all åndelig velsignelse....». Les Ef. 1,3

«Dine etterkommere» er flertallsformen.
«Til deg» - Isak, som Abraham fikk aldri noe
landeiendom. Han skal tilbake i oppstandelsen.
v. 4 «Og i din ætt...» er i entallsformen! Det er et
Messiasprofeti.
Tenk at her blir alle folkeslag på jorden inkludert!
Etter kap. 11 har vi forlatt «hele verden» og fulgt
nasjonen som skulle bære fram Frelseren for hele
verden.
v. 5 Troens gjerninger. Det er en sammenheng
mellom å elske Gud og å gjøre Hans bud.
Les Job 23,12 for å se at det var kunnskap om
Guds bud før Moseloven kom.

v. 6-7 Gerar er i filisterlandet - Gaza
området.
Isak blir fristet til å gjøre samme feilen som
Abraham gjorde to ganger i frykt for sitt eget
liv.
En Guds mann skal ikke gjøre urett i frykt
for å dø. Les Ordsp. 29,25
v. 8 Abimelek er et filisternavn som går igjen i
GT. Det kan være at det er et bare et vanlig
navn for filisterkonger, eller er en tittel som
«farao».
v. 9-11 Lov og normer har alltid eksistert. Disse
sklir ut når ærefrykt for Gud forsvinner fra et folk.
Les Romerne 1, 18-32

v. 12 Isak opplevde velsignelse fra Gud. Det
er ment til å være et tydelig tegn siden den var
så stor, og så umiddelbar. (Matt. 13,23)
v. 13 Les Ordsp. 10,22
Johannes 15 handler om å bære frukt, mer frukt
og mye frukt. Det rimer godt her med v. 13.
Det er Herrens velsignelse.
v. 14 Romerne 1,29 og 1. Mos. 37,11
Misunnelse ligger i hjertet og fører til all
slags elendighet.
Nå begynner problemene med filisterne
som går igjen i Israels historie.

Se om vi kan finne årsaken til at det er så
mye omtale av brønner i de neste versene.
v. 15-18 Abraham og Isak blir omtalt
sammen. Isak gjør Abrahams gjerninger.
Isak kaller brønnene med samme navn
som Abraham gav dem.
Jesus gjorde Faderens gjerninger og talte
Faderens ord. Joh. 5,19 og 17,8
Isak var stor, som Abraham var. Han hadde
respekten av Abimelek og var velsignet av
Gud. Det blir ikke tegnet noe positivt bilde av
ham når hans svakheter blir eksponert, men
han var allikevel en gudfryktig mann i landet.
Man kan iallfall si at han var tålmodig med
disse umulige filisterne!

Det var om å gjøre for Isak å grave
brønner alle plasser han ferdes.
Jesus taler til kvinnen i Samaria ved Jakobs
brønn. Han overfører betydningen av disse
gamle brønner til den åndelige betydningen
som ligger der.
Han bruker forståelsen av vannets betydning
for å tale om det levende vannet.
Peter sier i 2. Peter 2,17 at falske lærere er
som «brønner uten vann». Et talende bilde.

Når vi graver brønner i åndelig forstand så
gjør vi vannet tilgjengelig for folket som lever
i et miljø uten Jesus Kristus og Hans
livgivende Ord.
Noen ganger opplever vi at djevelens tjenere
fyller dem igjen. Vi må bare videre og grave
nye brønner. Vi må være tålmodig som Isak.
Vi leser v. 19-23 for en leksjon i
brønngraving.

v. 24 Herrens trøst til Isak.
Abimeleks vitnesbyrd om Isak er et resultat
av at Isak har oppført seg eksemplarisk.
Han har gjort inntrykk på Abimelek.
Kristne må vandre varlig i en fiendlig innstilt
verden.
Herren vil bevare oss fra det onde.
v. 34-35 Esau viser forakt for den åndelige
arven fra Abraham og Isak.
Disse kvinnene blir en sorgens kapittel for
Isak og Rebekka.

1. Mosebok 27-28
Hva er det med disse menneskene??
Isak godtok ikke Guds vilje i første omgang.
Jakob og Rebekka stolte ikke på Gud, at Han
kunne gjennomføre Sin vilje uten deres
innblanding.
Esau brydde seg ikke om Gud i det hele tatt.
Det er mye å lære i denne delen av 1. Mosebok
om menneskenaturen, og hvordan Gud må
lære oss mange ting.

Bakteppe for det som utspiller seg i dette
kapittel er kort fortalt:
Isak er blitt en høyt respektert mann blant
folket i landet. Kap. 26
Gud sa til Rebekka at den eldre skulle tjene
den yngre. Kap. 25
Gud bekrefter direkte til Isak pakten som ble
gjort med Abraham. Kap.26
Gud skal bekrefte direkte til Jakob denne
pakten. Kap.28
Nå skal vi lese hvordan mennesker
forkludrer ting og gjør det vanskelig for seg
selv.
Les v.1-10

Isak er stolt over sin vellykkede sporty sønn
som er «en skikkelig mannfolk».
Han er nok ikke uvitende om at Gud har
utvalgt Jakob til å motta velsignelsen.
Han foregriper tingene her ved å ville være
den som velsigner arvtageren.
Det var Gud som velsignet Isak og det blir
Gud som velsigner Jakob.
Rebekka forstår at planen til Isak er feil, så
hun tar saken i egne hender. Hun risikerer
mye, og hun har edle hensikter. Det blir bare
helt feil.
Vi kristne må tenke over dette!

Kan du få geitekjøtt til å smake som hjort?
Legg merke til at denne beretningen virker
helt vilt, men den er detaljert og troverdig.
Vi leser videre v. 11-13.
Jakob er redd han kommer til å bli oppdaget
som en bedrager. Men det er nettopp det han
er.
Rebekka er villig til å risikere mye for at ikke
Isak skal gjøre en grov feiltrinn i livet.
v. 14-17 Esau var skikkelig hårete! Han luktet
litt spesielt også.

v.18-20 Er det noe som heter en hvit løgn?
Vi lærer her at vi bør aldri lyge på Guds
vegne.
Vi ser hvor komplisert alt blir når vi først tyr til
bedrag.
Kan vi finne eksempler på hvordan kristne
kan bli lurt inn i situasjoner der de må lyge for
å opprettholde planen. Kanskje de ikke er i
Guds plan....
v.21-27 Isak gir velsignelsen som han
hadde mottatt direkte fra Gud. Jakob hadde
allerede fått løftet om velsignelsen før
fødselen. Hele opplegget til Isak er ikke
godkjent av Gud.

v. 30-33 Isaks sinne blir overskygget av at
han skjønner at Gud har grepet inn.
Menneskets vilje kan ikke overkjøre Guds
vilje. 1.Mosebok 25,23
Les Heb. 11,20 og Heb. 12,16-17
Les Rom. 9,6-13
Vi ser at ifølge Heb. 11,20 så vet vi at Isak
sine ord fra v.34-40 er talt «ved tro», «med
sikte på det som skulle komme».
v.41-45 Rebekka handler igjen. Er det
Guds vilje?

v. 46 Det blir ikke spøk å finne en
gudfryktig kvinne til Jakob der blant disse
filistrene og hetittene. Han var alt ca. 75
år gammel.
Rebekka så aldri Jakob igjen før hun døde
20 år senere.
Kap. 28, 1

Se 2. Kor.6,14-18

v.2-5 Jødene kommer fra disse stedene
nevnt her.
«Må Han gi deg Abrahams velsignelse»
er Isaks erkjennelse at han hadde handlet
feil.

v. 6-9 Esau gjør livet bare mer kompleks
ved å prøve å gjøre noe riktig for en gangs
skyld. Flerkoneri er ikke Guds vei for en
mann.
v. 10-11 Jakob trenger en skikkelig
åpenbaring akkurat nå. Stedet her er
omtrent der Gud først viste Seg for
Abraham etter han hadde nådd landet.
Du kan trygt si at dette er et hellig sted.
v. 12-15 Gud gjentar løftet for Jakob og
oppmuntrer ham om at han skal føre
ham tilbake til landet.

«Jakobs stige» blir antydet i Joh.1,51 og
3,13. Ef. 4,8-10 bygger også på dette
forbildet. Kristus er stigen. Joh.14,6
v. 16-17 «Guds hus».... «fryktinngytende»?
For en som ikke akkurat søker Gud kan et
bedehus virke avskrekkende hvis Gud er der.
Jakobs reaksjon er anderledes enn for
eksempel Abrahams.
«Betel» betyr «Guds hus»
v.18-22 Jakob prøver seg på å forhandle med
Gud. Han har mye å lære.
Å gi tienden er nevnt for andre gang i Skriften.

1. Mosebok 29
Jakob må ut av velsignelses land, og kommer
til å bo i utlendinghet i 20 år.
1. Mos. 26,3 forklarer at det er et spesielt løfte
knyttet til å «bo i dette land».
Vi har lært ved mangfoldige eksempler
hvordan 1. Mosebok er full av forbilder, eller
«skygger» av det som skulle komme.
Det ser ut til at det finnes slike forbilder her i
de to neste kapitler. De illustrerer hvordan
Jakobs barn - Israels folk – har det utenfor
løftets land.

Tenk på Jakob i Haran i 20 år, og tenk på
hvordan Israel har vært i utlendighet disse
snart 2000 år siden templets og Jerusalems
siste ødeleggelse.
1) Han var borte fra velsignelsens land
(1. Mos. 26,3)
2) Han hadde ingen alter. (Hosea 3, 4-5)
3) Jakob fikk et dårlig rykte på seg. (1. Mos. 31,1)
(Rom. 2. 17-24)
4) Men på grunn av Guds pakt med Abraham, så
holdt Gud Sin hånd over ham. (1. Mos. 28, 13-14
og Rom. 11, 1 og 25-30)

5) Jakob ble til slutt ført tilbake til løftets land.
(1. Mos. 31, 3 og 35, 1-4. Esekiel 37, 21-23)
Jakob var en kilde til rikdom for Laban. Han
var dyktig og smart. Det kan man også
generelt si om Jakobs barn rundt om i
verden idag.
Ellers så ser vi et bibelsk prinsipp
demonstrert i disse kapitlene. Man høster det
man sår!
(Galaterne 6,7-8)

V. 1- 7 Allerede nå er Jakob i gang med å
styre. Han virker ikke så ydmyk i forhold til at
han aldri har hilst på disse før, og ikke vet
hvordan de gjør ting.
v. 8-10 Jakob styrer i vei, men han kommer til å
møte en som skal temme ham, Laban.
v. 11-14 Laban hadde ikke problem med å
se at Jakob lignet på si mor.
v. 15 Spørs om Jakob trengte en hint fra onkel
Laban at han kunne godt begynne å jobbe for
kost og losji.

V 16-17 Laban har sett at Jakob var forelsket
i Rakel. Men det var viktig for ham å få giftet
bort Lea som han så som mer problematisk
på ekteskapsmarkedet.
v. 18-20 I denne handelen fikk Jakob
motivasjonen han trengte til å jobbe hardt.
Det er flott beskrevet hvordan kjærligheten drev
ham.
v. 21-24 Silpa var etter lovene i landet ei som
kunne få barn for Lea hvis ikke hun kunne få
selv.
Landets lover er ikke alltid etter Guds lover!
Flerkoneri og slike «ordninger» som her er imot
skaperordningen. 1.Mos. 2,24

v. 25-26 Laban er en større luring (om mulig)
enn Jakob! Han kunne ha orientert om denne
«ordningen» de hadde der i landet i
utgangspunktet.
Laban vil utnytte Jakobs tjenesteiver til fulle.
Han er blitt en økonomisk faktor for Laban.
v. 27-30
Merk at Jakob gifter seg etter ei uke med Rakel.
Dette er ikke beskrevet i Bibelen som noe Gud
velsigner, selv om vi kan ha sympati med ham. Vi
skal være på vakt etter å prøve alle ting på Guds
Ord, selv om det er aldri så «lovlig». Vi ser ingen
tegn på at Jakob oppsøker Guds vilje i disse
ekteskapelige problemstillinger.
Egenrådighet vil straffe seg til slutt. Jakob har mye
å lære. Han er en vanskelig nøtt, men utvalgt!

v. 31-35 Herren ser til Leas utrettferdig
behandling og viser at Han elsker henne ved å
gi henne fruktbarhet. Hun føder Juda, som er i
direkt linje til Jesus, verdens Frelser!
Ordet for «prise» forekommer for første gang i
Skriften her i dette siste verset. Oftest blir
ordet oversatt som «gi takk».

1. Mosebok 30-31
Gud handler med Jakob, Hans utvalgte, på
tross av Jakobs syndige handlinger og
syndige natur.
Gud har lovet ved Betel å sørge for ham og
føre ham tilbake til løftets land. Det er Gud
som gjør ham rik, men det er rikdommen som
til slutt gjør Laban og sønnene missunnelig.
Gud bruker Laban for å temme Jakob, og for
å tvinge Jakob vekk fra avgudenes land.
Det er viktig at Jakobs sønner ikke vokser
opp under innflytelsen av «verden».

Flerkoneri er ikke noe oppskrift for husfred.
v. 1 – 13
Husk at landets lover og folkets skikker er
ikke nødvendigvis i tråd med Guds lover og
bud. Dette er aktuelt for oss til alle tider.
v. 14 Tross at Bilha hadde gitt henne to
sønner, ble ikke hennes «vanære» tatt bort.
Hun skal prøve en «kjærlighetsfrukt» for å se
om den medisinen hjelper.... men den gjør
ikke det.
v. 15 - 24 Rakel erkjenner Guds inngripen.

v. 25-26 Jakob vil avsted men blir utnyttet
igjen av Laban. Laban klarer alltid å tyne noe
ut av Jakob.
Hvordan hindrer verdslige mennesker oss i å
gjøre Guds vilje?
v.27 – 28 Hva prøver Laban på her? Han
vil ha Jakob som tjener en stund til.
v. 29 – 31 Jakob trenger å forsørge sitt
eget hus, så han inngår en avtale med
Laban som er tilsynelatende veldig bra for
Laban. Jakob tror at han skal greie å få
overtaket på Laban med list, men det viser
seg at det er ikke han men Gud som skal
gjøre det.

v. 32 – 43
Isteden for å lese sammen disse versene som
er litt vanskelige å forstå får dere en
oppsummering som er forhåpentligvis noe
lettere å fordøye!
Alle de spraglete og stripete småfe i flokkene
ble tatt ut og gitt til sønnene av Laban.
Jakob sitter igjen med bare dem med reine
farger. Han skal passe disse, og alle dem
som er født stripet eller spraglet vil være
hans. De avkom med reine farger tilhører
Laban.

Normalt vil det bli en overvekt av dem med
reine farger (som hvite sauer eller svarte
sauer). Men Jakob tenker at han har en
metode som virker på arveegenskapene.
Trepinner som han har skrellet striper i ??
Han har erfaring med avl men har nok bommet
kraftig her.....
Spørsmålet er om Jakob kanskje viser at han
stoler på Gud her???
Vi har allerede sett at Rakel prøvde seg på
noe naturmedesin uten at den virket noe
særlig. Men Gud var den som kom til
unnsetning.

Svaret på om Jakob handlet i tro blir delvis
besvart i neste kapittel.
Kap. 31, 1-2
Jakob har skaffet seg gode avlsdyr og stor
rikdom. Dette blir til missunnelse.
Husk at Isak ble veldig rik i Gerar, noe som
resulterte i missunnelse fra filistrene.
Kan vi se noe til denne missunnelsen mot
jøder i verden idag når de gjør det godt?
«Hvem har de lurt nå?»

v. 3 Herren sa. Dette er viktig. Nå begynner
Jakob å høre på hva Herren sier.
v. 4 – 9 Jakob taler til Rakel og Lea ute på
marken slik at ikke noen andre kan høre hva
han planlegger.
Jakob forklarer at det er Gud som har handlet
med buskapen slik at han har blitt rik.
v. 10 – 13 Det er Gud som talte. I vers 11 står
det «Guds Engel» og i vers 13 blir den samme
omtalt som «Betels Gud». Andre person i
treenigheten.

v. 14 – 16 Det er egentlig en gode at Rakel og
Lea ikke føler noe godt forhold til sin far lenger.
Det blir uproblematisk å få dem med.
v. 17 – 21 Jakob «lurte» seg avsted...
v. 22 – 42 Jakob blir forfulgt av Laban
men til slutt er det han som kan gi Laban
en overhaling for sin dårlig oppførsel mot
ham.
Han renser luften slik at det kan komme
en pakt mellom dem som sikrer at de ikke
kan lure hverandre mer.

v. 43 – 55
v. 53 vitner om at det er bare en Gud over
hele verden.
Dette verset antyder at de kjente alle til Gud
Skaperen som hadde ført Noa gjennom
storflommen, og spredt folkeslagene ut fra
Babel for et par hundre år siden.
Men de hadde avguder i tillegg som tok Guds
plass.
Er det slik gudstroen er i Norge idag?
Vi vet om Gud men har ikke lært å overgi våre
liv til Ham. Har vi avguder i bagasjen?
Jakob begynner å lære nå! Det er Guds nåde.

1.Mosebok 32-33
Jakob i Mesopotamia er et bilde av Israel i
utlendighet. (Hosea 12)
Jakob er utvalgt av Gud. Det er også vi som
tror på Jesus. Vi må prøves. (1. Peter 1, 6-7)
(Heb. 12,6)
Lot var også utvalgt, men han lignet heller
ikke på noen «kristen». (2. Peter 2, 7-8)
«Vi høster det vi sår» er et bibelsk prinsipp.
Gud førte Jakob til oppgjør med sine synder.

v. 1-2 «Mahanajim» betyr «dobbel leir» med
henvisning til englehæren og Jakobs følge.
v. 3-5 Hverken Jakob eller Esau hadde hørt fra
hverandre på 20 år. Jakob tar en ydmyk tone.
Han skryter litt av hva han har fått til, men virker
svært usikker på Esau.
Kanskje Esau er også usikker på Jakob. Han
husket profeti om Jakob som han skulle tjene.
Les v. 6
Jakob ble vettskremt av dette. Bak ham var
Laban og foran kom en høyst farlig gammel
fiende.

v. 7-8 Desperasjonen fører til en
panikkløsning. Han ordner opp ved å stole på
egne løsninger. Deretter går han til Gud i
bønn.
v. 9-12 Jakob legger krav på løftet Gud har gitt
ham. Han erkjenner at han er en synder. Han
erkjenner at det er Gud som har velsignet ham
med alt han har fått.
«Men Du har Selv sagt» er å be i tro.

v. 13-21 Det er typisk Jakob å be til Gud og så
snu seg rundt og stole på egne løsninger.
Jakob lurte Esau for førstefødselsretten selv
om det var Gud som skulle sikre ham den.
Jakob og Rebekka gjorde feil når de lurte Isak.
De mente at de skulle sikre at Guds vilje skulle
skje.
Dette er ikke troen i virksomhet.
Vi må også lære å komme til Jesus med våre
byrder, og så la Han bære dem.
v. 22-23 Jakob blir alene med Gud.

v. 24 Det er Mannen som ble Menneskesønnen
som brøt med Jakob resten av den natten.
Dette blir vendepunktet i Jakobs liv. Gud har ført
ham så langt og latt verden tyne ham. Nå er han
kommet til en situasjon i livet der Gud kan
virkelig gjøre noe med ham.
Jakob var ikke på utkikk etter en slåsskamp på
dette tidspunkt. Han var helt på bar bakke. Men
Gud måtte gjøre noe med Jakob, fordi Jakob var
ingen godt vitnesbyrd!
Må Gud bruke mennesker for å tyne deg og
meg? Har du vært i slåsskamp med Jesus?

v. 25 Jakob gir ikke opp så lett. Selv om
det beste er alltid å la Herren vinne, har
vi mange ganger en vilje som ligner på
Jakobs.
Kan vi tenke oss hvorfor Gud gjør at
Jakob må halte resten av livet??
v. 26 Jakob henger seg fast i Jesus.
Nå har Jakob lært mye på kort tid!
v. 27 Nå er oppgjørets time med den gamle
synden kommet. Les 1. Mos. 27, 18-19

v. 28 Abram fikk et nytt navn. Sara fikk et nytt
navn. Simon fikk et nytt navn.
Nå kan Gud endelig markere at Jakob har
kommet til sin rette plass i tjenesten.
v. 29 Jakob vil lære mer om Herren.
Det er naturlig for en som tror.
Nå kan Herren velsigne.
Herren skal velsigne Israel igjen med
fredsriket under Kongen. Han skal føre
dem tilbake til landet. Men først skal Han
la verden tyne dem, og så må Han kjempe
Selv med Sitt utvalgte folk.

v. 30 «Ingen kan se Gud og leve» 2. Mos. 33,20
«Peniel» betyr «Guds ansikt».
4. Mos. 6,25 Andre personen i Treenigheten.
v. 31 «...gikk solen opp over ham.»
les Malaki 3,16 og 4,2
v. 32 Antagelig et redaksjonell innslag fra
Moses. Det er Jakobs toledot («slektsbok
skrevet av Jakob). Vi noterer flere slike
redaksjonelle innslag som bekrefte Moses
som samlet disse førstehåndsskrevne tavler
fra fedrene. (Vi har tidligere redegjort for
denne teorien.)

Jakob har en gammel natur som vi kjenner
igjen. Denne naturen sliter han fremdeles
med, men han har fått en ny natur.
Jakob vant! Men han tapte, jo. Nemlig.
Vi vinner ved å overgi oss til Herren.

Kapittel 33
Kort fortalt har Gud forberedt hjerte til Esau,
slik som Han hadde ordnet opp med Laban.
Jakob hadde ikke trengt å stille med «lue i
hånden», men han viser ydmykhet og
gavmildhet.

v. 20 Jakob viser at han tar opp arven etter
Abraham ved å bygge et alter i Sikem.
I navnet knytter han Guds navn til sitt eget,
«Gud, Israels Gud».

1. Mosebok kap. 34-35
Jakob er Guds utvalgte.
Jakob har alltid «klart seg selv».
Nå har han hatt en opplevelse med Gud ved
Peniel, som ble et nederlag for hans «gamle
Adam».
Problemene blir ikke løst med dette for Jakob.
Les 1. Mosebok 50,20 for å se et eksempel på
Guds perspektiv.

I kap. 34 viser det seg at det var feil av Jakob å
stanse i Sikem, og ikke fortsette direkte til Betel.
Hos Laban var det ingen god miljø for familien
til Jakob.
Fra Mesopotamia og så slå seg ned i en
etablert kaananittisk landsby kunne bare bety
trøbbel for Jakob. Han skulle leve separert fra
verdsligheten, og oppdra familien i en
Gudsentrert miljø.
Jakob er ikke blitt en leder ennå, noe vi
oppdager i dette kapittel.

v. 1 Dina var minst tenåring, noe som tilsier at
Jakob og familien hadde bodd i Sikem minst 10
år. – Henry Morris
v. 2-9 Å forstå hva som var den beste løsning i
denne gitte situasjonen krever en moden Jakob.
Han bør søke Guds ledelse.
Det straffer seg når modne kristne ledere ikke
tar ansvar i dypt ulykkelige problemstillinger.
v. 10-17 Det er sønnene til Jakob som tar
saken. Det blir skjebnesvangert at ikke Jakob
ble den lederen som Gud hadde utpekt.
Han tok ikke anvar.

Sønnene til Jakob hadde lært i skolen til
faren, at «du skal lure din neste, før han lurer
deg».
Gamle synder fører sin egen straff med seg.
Å gå igjennom en ritual for å være
«verdig» er feil ende å begynne i.
Det er hjertet som skal vende om. Ytre
tegn om religiøsitet holder ikke.
5. Mos. 30,6
Rom. 2,17-29

v. 18-24 Det kan virke greitt for uomvendte
å være med i en menighet på feil premisser.
v. 25-29 Alle fire sønnene til Lea ble til slutt
med på svært onde ting. De førte skam over
Jakob.
Flerkoneri er ikke velsignet av Gud.
Det at de som ble igjen av folket i Sikem ble
ført med Jakob ut var ikke ondt i seg selv,
men en måtte å forsørge dem på etter at
mennene hadde blitt drept.

v. 30-31 Jakob tok ikke ansvar. Han
overlot ansvar til hevngjerrige ungdom.
Jakob! Kom deg til Betel («Guds hus»)!
Kap. 35 v. 1 Nå skal Jakob demonstrere tro
ved å gjøre som Gud sier.
v. 2 les Josva 24,2 og14-15
Dette verset er høyst aktuelt for kristne idag!
Nå tar Jakob ansvar! Bedre sent enn aldri...

v. 3 Guds vilje blir Jakobs vilje.
v. 4 Jakob «begravde» avgudene og
amulettene.
Kan det være en skygge av korset, dette
med at disse ble begravet under treet?
1. Mos. 12,6-8 viser at det var et hellig
sted.
v. 5-7 Jakob driver med å gi navn til
forskjellige steder. 1.Mos. 33,20
Han erkjenner at det er Gud som er hans
personlige Gud. Kan du kalle Ham din Gud?

v. 8 Debora passet på Jakob når han var
liten. Hun hadde antakeligvis sluttet seg til
Jakob etter at Rebekka var død.
Vi vet ikke når Rebekka døde, men hun så
aldri Jakob mer etter han måtte flykte fra
Esau. (1. Mos. 27, 44-45)
v. 9-15 «Gud, den Almektige» var måten Gud
presenterte Seg til Abraham også.
Land eiendomen har Gud nå lovet flere ganger!
Jakob skal arve den, men ikke før han er
begravet der, og står opp der en dag i framtida.

1. Mos 28, 18 også nevner at han heller ut
olje på steinen i en slik forbindelse.
En drikkoffer blir aldri nevnt som en egen
ritual i Moseloven, men den ble øst ut over
andre ofringer, og bare gikk opp i damp.
Filipperbrevet 2,17
v. 16-20 Rakel var Jakobs «høyre hånd»,
Benjamin («sønn av min høyre hånd») ble hans
høyre hånd resten av livet.
Efrata er nevnt i den store profetien i Mika 5,2
«Rakels barn» (Matt. 2,18) er disse fra området
rundt Betlehem.

v. 21-26 Josef og Benjamin, Rakels barn,
ble de største velsignelser for Jakob.
Det ble problemer med de andre.
v. 27-29 Det er godt at Jakob fikk se faren
sin igjen.
At han «ble forenet med sitt folk» er ment
som faktum, og er ikke bare en fin måte å si
at «han døde».
Husk at begravelser er et vitnesbyrd om
legemets oppstandelse.

1. Mosebok 36-37
1. Mosebok er en historiebok.
Den gir personlige navn, datoer, og geografiske
opplysninger.
Den er skrevet av øyenvitner. Derav de
forskjellige «toledot» (slektsbok) som blir
tilskrevet kjente menn - fra Adam til Esau og
Jakob.
Moses kan vi kalle en radaktør som fyller inn
noen vesentlige detaljer, så som fra 31. vers og
utover i dette kapittel 36.

Kap. 36 handler om den videre historie til
Edomittene, etterkommere av Esau.
For oss er det viktig for å forstå Israels forhold
til Edom igjennom historie og profeti.
Obadjas bok (den lille som man finner rett
etter Amos) er meget interessant å lese i
forhold til dette.
Esau representerer det «kjødelige».
V. 31 nevner konger i Edom før kongene i Israel
blir noen gang nevnt. I 5. Mosebok 17, 14-20
skriver Moses at kongene som Israel får skal lese
og grunne på Torah hver dag.

Historien om Josef etterfølger historien om
Esau.
Dette underbygger et bibelsk prinsipp som vi
kan lese om i 1. Kor. 15, 46.
Først det naturlige og deretter det åndelige.
Sammenhengen gir oss eksempler, men vi
kan legge til noen som demonstrerer
prisippet:
Adam – Kristus (v. 45)
Kain ofret - Abel ofret
Kains slekt – Sets slekt
Ismael - Isak
Kongene i Edom - kongene i Israel
Saul - David
Israel – Kristi brud

Vi leser om Josef fra kap.37 og til slutten av
1. Mosebok (bortsett fra kap 38).
Vi forlater det kjødelige Esau og hans ætt og
kommer inn på den «åndelige» delen med
Josef som er et forbilde\skygge av Jesus.

v. 1-2a

Jakob avslutter slektsboka si.

v. 2 Josef var i team med fire halvbrødre.
Han hadde kanskje ansvar med å rapportere
tilbake til Jakob.
Han var «altfor» ærlig.

v. 3 Å ta seg av et barn framfor de andre er ikke
bra. Men Jakob var selv oppdradd slik.
Parallelen med Jesus begynner så smått
her. Jesus var elsket av sin Far (Joh. 3,35).
v.4 – 11
Jesus talte om sin guddommelighet og
demonstrerte det for jødene, men de hånet
Ham for det.
Jakob ante at Herren hadde en plan. Han
har begynt å vokse i troen.
Les Åpenbaring 12,1. Hvilken forbindelse
har disse to tekstene?

v. 12-18
Jesus ble sendt til sine brødre.
Han kom først til de fortapte får av Israels hus
(Matt. 15,24).
Markus 14,1 forteller at yppersteprestene og
de skriftlærde søkte å få grepet Jesus med
list og drepe Ham.
v. 19-28
Kjortelen ble tatt av Jesus før korsfestelsen.
Jesus ble forrådt for 30 sølvpenger. Det var
prisen for en slave. Josef ble solgt for 20
sølvpenger, som var dagens pris for en slave.
Josef ble løftet opp av brønnen. Jesus ble
reist opp fra grava.

v. 29-36
Jakob lurte Isak, og Jakob blir lurt på
lignende måte av sine barn. Man høster det
man sår (Gal. 6,7).
Les 1. Mos. 49,11
Jes. 63,1-3
Åpenbaring 19,13
«Potifar» er en tittel og ikke et navn.
«Farao» er også en tittel.
Josef var nå borte fra sine brødre i lang tid.
Jesus er nå borte fra sine brødre i lang tid, men
skal til slutt bli deres redning.

1. Mosebok 38 - 39
Hvorfor er kapittel 38 i Bibelen?
Les Matteus 1,1-6....
Les 5. Mosebok 25,5-10
Denne loven finnes i moseloven, men
også i Nuzi tavlene.
Ruts ekteskap med Boas er et eksempel
på denne loven i bruk.
Jesus måtte bli født inni menneskeslekten
(være i slekt med oss) for å kunne løse
oss ut!!

Oppsummering av kapittel 38.
Juda holder sammen med Kaananitter. (not
good)
Han tar seg til rette med ei dame fra dette
folket. Han forakter Guds ekteskapsordning.
Juda gir sin første sønn med denne damen til
ei som heter Tamar.
Gud dreper denne sønnen til Juda fordi han
er så ond.
Juda gir med rette sin andre sønn til Tamar
for å føre navnet til broren videre. Han
«nekter». Gud slår ham ihjel for dette.
Juda lar være å gi henne sin tredje sønn til
dette formålet.

Tamar lurer Juda (svigerfaren) til å få barn med
henne. Juda er ikke opptatt av å leve moralsk så
dette fungerer lett. Han lever som en kanaanitt.
Han fører en dobbelstandard.
Tamar tar igjen på denne måten for at ikke Judas
tredje sønn ble gitt til henne for å reise opp
mannens slekt.
Hun føder tvillinger ved Juda.
Den yngste blir den første.
Juda erkjenner at han er skyldig.
Vi ser i dette kapittel hvorfor Gud måtte
føre Israels barn vekk fra kanaanittene!

Kap 39 - Kontrasten mellom Josef og Juda er
veldig tydelig, og det går på seksual moral.
Det er ikke noe vi kan ta lett på.
Det er noe av grunnen til at kap 38 finnes i
Bibelen.
Vi vil se Guds hånd og ledelse klarere her i
Josefs liv enn hos noen andre i GT.
Rom. 8,28 passer som overskrift til Josefs liv.
1. Mosebok 50,20
v. 1-4
Man må kunne forvente at kristne ungdom
blir ettertraktet på job markedet.

v. 5 – 6 Underordning som i 1. Peter 2 og 3.
Peter bruker Jesus som forbilde her.
Nok et eksempel av Josef som skygge\forbilde
av Jesus.
v. 7 – 9 Å forakte ekteskap er å forakte Gud.
Jesus ble også fristet i likhet med Josef.
v. 10 –19 Josef ble beskyldt for noe han
ikke gjorde.
Det kan skje med kristne idag også.
Spørsmålet er om Rom. 8,28 gjelder
fremdeles.

v. 20
Salme 105, 17-18
Jesus ble dømt uskyldig, som Josef.
v. 21 – 23 Gud er med Josef! Dette kunne
han ikke gjort på egen hånd. (Heb. 12,11)
«Han ble regnet blant overtrederne.»
Jes. 53, 7-12

1. Mosebok 40-41
Josef lever et plettfritt liv i tjeneste, men blir
urettferdig dømt. (kap. 39)
Guds vilje med Josef er ikke lett for ham å
skjønne, men hans tro gjør ham trofast.
Husk at Jesu disipler skjønte ikke hvorfor
Jesus måtte dø, men han sto opp igjen, og
da kunne de forstå.
Hovmesteren og bakeren er skygger av de
to tyvene som Jesus ble korsfestet
sammen med.

v. 1-3 Det er godt å vite at Gud ikke overlater
sine til tilfeldigheter!
v. 4
Josef er det samme gode vitne i fengselet
som ellers.
v. 5-7 Legg merke til hvor positiv og
optimistisk Josef virker.
v. 8 Vi skal se at Josef alltid gir Gud ære.
I et land med polyteisme som standard
verdenssyn, er han frimodig og taler om Gud som
én Gud, verdens Skaper.
Det er slik vi skal vitne for våre medmennesker...
med den største selvfølgelighet.

v. 9-13 Drømmer har en spesiell rolle i Guds
åpenbaringer i GT, før Skriften var ferdig.
v. 14-15 Josef ber om hjelp i sin desperate
situasjon. Guds plan krevde at Josef må
vente ytterlig to år.
Josef forble trofast. Vi trenger kristne som
verdens folk vet å stole på!
v. 16-23 Drømmene vi leser om i GT har
symboler som er meningsfulle til dem som
drømmer. For eksempel Nebukadnesar
drømte om en stor billedstøtten.

Kap. 41
Josef blir reist opp av Gud til å være
«frelseren» for hele verden.
Det at Josef kommer opp fra å være i
fangenhullet, til å være nr. 2 i riket er et
skygge av Jesus som var i dødsriket og ble
reist opp til å sitte ved Gud den allmektige
Faderens høyre hånd.
v. 1 «Elven» er den livgivende Nilen.
v. 2-8 Farao skjønte at drømmene betydde
noe viktig.

v. 9-13 Etter to år så er det på tide
hovmesteren husker på Josef.
Farao tenker, «Vi har prøvd alt annet, så
hvorfor ikke?»
v. 14 Barbert er slik vi kjenner egypterne fra
maleriene i pyramidene. Han er totalt
forvandlet, kan man si, som Jesus i
oppstandelsen.
Josef står fram for hedningene.
Kristus vendte seg til hedningene.
v. 15-16 Alltid gi Gud æren! Uansett hvem du
snakker til.

v. 17-24 er en gjentagelse av drømmen, og at
det var ingen vismann som kunne fortelle
tydningen.
v. 25-32 Drømmen er to deler som sier det
sammen. Det slår fast at det er fast besluttet
av den sanne Gud.
v. 33-36 Tenk om Norges ledere ble ledet av
Gud! Gud leder Josef til å fortelle løsningen.
v. 37-44 Jesus er satt i himmelen som verdens
Frelser. Han sitter ved Faderens høyre hånd.
Han har Guds myndighet.
Josef fikk faraos ring.

v. 45 Josef fikk en brud av hedningene.
Jesus får en brud av hedningene.
v. 46 Josef har vært 13 år i Egypt.
v. 47-48 I krisetider er det best å bo på landet.
Byer er utsatte steder der ikke folk vil kunne
klare seg. Derfor ble det lagret korn i byene.
Det er godt vi bor i Fjotland!
v. 49 Det ble enorme mengder med korn!

v. 50 – 52 «Efraim» er ofte brukt som navn for de
ti stammene som hørte til nordriket i Israel.
Esekiel 37,19 er profeti om at alle stammene skal
komme tilbake til landet. Efraim er representant
for de ti stammene som ble ført i fangenskap til
Assyria.
v. 53-57 Josef er her en skygge av Jesus
som er «livets Brød» for hele verden.

1. Mosebok 42-45
Israels sønner møter Josef som de hadde forkastet.
Beretningen er overveldende sterk.
De profetiske linjene forsterker inntrykket.
Les Sakarja 12,10
Historisk sett har vi i denne beretningen etableringen av
nasjonen Israel. Gud måtte skille de ut for at de ikke
skulle forenes med de andre folkeslagene i midtøsten.

v. 1-2 Jakob (Israel)demonstrerer for oss hva tro er for
noe.
Man hører og man handler!
v. 3-4 Sjalusi overfor Josef førte til at han ble solgt som
slave. Benjamin var også favoritten til far.
v. 5-6 Drømmene til Josef går i oppfyllelse for første gang.
Josef hadde ventet på brødrene. Han visste de måtte komme.
Nå skal han prøve dem. Han elsker dem, men de må igjennom
testing. Han gjør seg hard – men ikke for å gjengjelde vondt
med vondt. Les v. 7-12.

v. 13 Josef får høre at både faren og Benjamin er i livet.
v. 14-17 Først må Josef finne ut om de angrer den synd
de gjorde. De sitter og glor på fengselsvegger i tre dager.
Nå ser det ille ut.
v. 18 Josef vitner alltid om Gud.
v. 19-24 Testen tvinger fram erkjennelsen av skyld hos
brødrene. Første mål med prøvingen er oppnådd.

v.25-28 Testen fortsetter. Frykten gjør at de ikke snur
tilbake til Egypt med en gang.
v. 29-38 Når Gud tester her, så gjør han det slik at det ikke
finnes noen utvei. Det kjennes forferdelig for Jakob og de
10 sønnene som er igjen.
Tiden drar ut og sult vil tvinge dem ned igjen til Egypt, men
nå blir de nødt til å ta med Benjamin.
Kap. 43, 1-15

v. 16-18 Normalt ville det være en ære å bli invitert inn
til «slottet». Men disse har dårlig samvittighet. Nå blir
de skikkelig stresset.
v. 19-23 Best å legge kortene på bordet….
v. 25-28 Igjen blir drømmene oppfylt for andre og tredje
gang.
v. 29-31 Det er ca. 22 år siden Josef hadde sett sin bror.
Josef må vente litt til før han kan åpenbare seg for sine
søsken. De har ennå ikke bekjent sin synd for ham.

v. 32 – 34 At Josef kunne sette dem til bords i riktig
rekkefølge syntes de var en merkelig slumpetreff.
Israels folk er i dag blinde til Jesus, verdens Frelser.
(En sjanse i 40 millioner! – Henry Morris)
Kapittel 44
Nå tester Josef brødrene igjen. Det gjelder deres forhold til
hans bror Benjamin. Vil de la Benjamin bli slave for å redde
dem selv? V. 1 - 15
Resten av kapittelet er Judas bekjennelsestale. Han står fram
som en som er villig til å ta straffen for sine brødre.
(Vi så de samme lederegenskaper i forrige kapittel.)
Jesus kommer fra Juda stammen, konge stammen.

Nå vet Josef for første gang hvordan brødrene hadde lurt
faren deres med den blodige drakten.
Han vet også at de ville ikke være svikefull mot Benjamin.
De har lært sin lekse.
Det kommer en tid da Jesus skal gjøre seg kjent for sine
brødre!
Dramatikken som vi skal lese om her speiler den som vil
oppleves da!
Kap. 45 v. 1-3
Nå blir de skikkelig svett. Vil Josef hevne seg?

v. 4 Josef snakker ikke med sinne i stemmen. Tvert om.
v. 5 Josef kan være slik fordi han er en troens mann.
Han forstår at det er en Guds mening i alt som skjær.
Han tilbyr tilgivelse.
v. 6-8 Har du sett Guds ledelse i ditt liv?
Har du sinnelaget til Josef? Til Paulus? Peter?
v. 9-11 I Gosen blir Israel skjermet mot resten av verden.
Han skal gjøre dem til en nasjon nede i Egypt.

v. 12-15 Tenk på sjokket til brødrene!
Nå begynner det å gå opp for dem. Det er mye å ta inn
over seg på kort tid.
Jesus vil en dag åpenbare seg for dem som Johannes 1,11
sier «tok ikke imot ham.» Det blir sterkt!
v. 16 – 28 Jakob blir overbevist at historien er sann når
han ser vognene til farao.
Historien er ikke slutt!

1. Mosebok 46-48
v. 1-4 Jakob demonstrerer tro ved å ofre til Gud.
Hans liv har ikke båret preg av at han trengte Gud. Nå
svarer Gud i sin nåde til Jakob.
I Egypt skal Israel bli en nasjon. Et .stort folk.
2. Mos. 1,7
v. 5
I Haran var Jakob en kjødelig mann, og måtte flykte.
I Kanaan kjempet han med Gud i sin eigen kraft.
Til Egypt går han ikke i eigen kraft, men blir båret i tro.
«Alt er ferdig.»

v. 5-27 Det er viktig med navn. Noen av navnene finner
vi igjen i slektstavle til Jesus i Matteus 1 og Lukas 3.
70 sjeler. Ikke et circa tall. Alle ble med. Gud var
interessert i hver av dem, men til oss er de bare kjedelige
navn.
v. 28-30 Gosen er ved utløp til Nilen.
Jakob levde sytten år til. Her virker det som han får nytt
liv ved å bli forenet med Josef. Det er nok sant at en god
psyke forlenger livet.
v. 31-34 En nasjon av hyrder. Hvor viktig er ikke denne
yrke igjennom hele Bibelen?

Kap. 47, v. 1-6
Egypterne tok ikke jobb som hyrder og kvegdrivere.
Utlendinger er velkomne når de kan ta jobber som ikke
nordmenn vil ha. Ikke sant?
v. 7-10 Israel velsigner Farao.
«Vandringstid» – Heb. 11.13
Jakob spiller ikke storkar lenger.
Jakob gjør et poeng av at levetiden minker fælt.
Isak 180 år , Abraham 175 år, Terah 205, og for ordens
skyld ble Sem 600 år.
Mellom Sem og Terah har vi disse aldre…
435, 464, 239, 239, 230, og 148

v. 11-12 Jesus er brødet fra himmelen. Josef sørger for
brød til hele gjengen.
v. 13-26 Josef ordner med ryddig avslutning på de sju år
med hungersnød slik at folket blir berget.
Han er lederen som styrer med visdom fra Gud.
De får såkorn siden han visste fra Gud at hungersnøden
var i sitt siste år.
Nå innfører Josef en skatt på inntekt. Det er dette som er
resultat av at han kjøper landet til Farao.
Likevel er ikke skatten mer enn 20%!
Krf – kom på banen!

v. 27-31 Jakobs ønske om å begraves i Kanaan hos sine
fedre er et vitnesbyrd om tro.
For disse som døde i troen i GT er messiasriket deres håp.
Det blir et evig rike på jorda.
For bruden er håpet den nye Jerusalem som kommer ned
fra himmelen.
Kap. 48 (Heb. 11,21)
Nå ser vi Jakob som velsignet og tilbad «i tro».
Tenk på den tålmodighet Gud hadde med Jakob fram til nå.
Gud visste forut alt om Jakob! Han ble utvalgt fordi Gud
kjente ham, at han til slutt ville demonstrere tro.

v. 1-4 Løftet som gjentas her er ikke oppfylt ennå. Når
Messias kommer igjen skal han opprette riket med Kanaans
land som en evig eiendom. Løftet står ved lag.
v. 5-6 Efraim og Manasse blir begge regnet blant de tolv
stammene. (Levi blir den prestelig stamme og får arv blant
de andre tolv.)
v. 7 Det virker som om tankene til «gamlingen» vandrer litt
her tilbake til noe han er opptatt av.

v. 8-9 Josef gir alltid Gud ære. Gud gir oss barna våre.
v. 10-14 Jakob styrer hendene slik at det er Efraim som han
legger høyre hånd på. Det er en profetisk handling, men
det ligger sikkert noe personlig bak også. Han var den
yngste, husker du. (Esekiel 37,16)
v. 15-16 Et åndelig høydepunkt for Jakob.
Det er første gang «Forløser» blir brukt i Bibelen.
«Engelen» er andre personen i Treenigheten.

v. 17-18 Gud velger ikke slik som vi gjør. Husk at Josef er
ikke den førstefødte, men får velsignelsen.
David var den yngste og minst anselig i brødre flokken.
Kan du komme på flere slike eksempler?
v. 19-22 Les 1. Krøniker 5,1-2
Efraim ble navnet på de 10 stammer som ble skilt fra
Juda etter Solomon.
Joh. 4,5 I dag er det en omstridt område på
«vestbredden». En dag blir det ikke strid om det lenger.

1. Mosebok kap. 49 og 50
v. 1 Jakob profeterer om stammene som han er far til.
5. Mosebok 33 har også en slik profeti ved Moses.
En studie av begge i lys av Israels historie vil vise at mye har
blitt oppfylt og mye står igjen til «de siste dager».
Profetier om Israel som helhet er interessant, men også
profetier om hver av de tolv stammene gjør det veldig
trosstyrkende.
v. 2-4 Jakob begynner med den eldste, Ruben, og
avslutter med den yngste, Benjamin.

v. 5-7 Simeon og Levi er sønner av Lea.
Levi ble spredt ut over hele landet som presteskapet.
(5. Mosebok 33,8-11)
Simeon fikk plass hos Juda stammen. (Josva 19,9)
v. 8-12 Juda stammen ble utvalgt som dem som skulle føre
fram Frelseren.
«Shilo» er kvile, fred, ro. Matt. 11,28
Jes. 63,1-6 gir en dobbel betydning til profetien i vers 11.
Jesu kledning er rød ved sitt eget blod ved hans første
komme.
Ved Sitt andre komme er den rød ved Sine fienders blod.
Kongen Jesus gir fred til de som kommer til Ham.
Han skal bringe fred til verden ved Sitt andre komme.

v. 13 Sebulon ble boende oppe ved kysten som
forutsagt her.
v. 14-15 Jissakar ble boende i nord og var et hardt
arbeidende folk.
v. 16-18 Dan bodde helt nord i landet, og var først i
forsvar av landet fra den kanten. Dan innførte
avgudsdyrkelse inn i landet.
Matthew Henry sier at v. 18 er en sukk fra en døende
Jakob. Han venter på Jesus. «Din frelse» er «jeshua»
på hebraiisk.

v. 19-21
Gad er også i nord. De skal seire til slutt.
Asjer fikk en rik del av landet.
Naftali har en annen karakter enn Jissakar. En hind er
ikke som en okse eller esel.
v. 22-26 Efraim og Manasse (Josefs sønner) ble
betydningsfulle stammer. De fikk den delen av landet
som ble kalt Samaria i Jesu tid.
Det var Josef og sønnene som fikk velsignelsen av Jakob
også i det forrige kapittel.
«Hyrden» og «Klippen» sammen med «Shilo» i v. 10 er
navn på Messias.
Husk at Josef er forbilde av Jesus.

v. 27 Jakob hadde Benjamin spesielt kjær, men hans følelser
styrte ikke profetien. Han talte drevet av den Hellige Ånd.
Benjamin stammen var en krigersk stamme.
De forble sammen med Juda stammen når riket ble delt
etter Salomo.
v. 28-33 Denne gravplassen var kjøpt av dem som eide
landet. Ingen av patriarkene opplevde å få det som var
lovet av Gud i pakten. Heb. 11,13
Jakob ville gravlegges i landet fordi han visste at Gud skulle
reise ham opp en dag i det lovede land.
Han ble «forenet med sitt folk». Et ladet uttrykk!
Hva betyr det?

Kap. 50, v. 1-14 Begravelsen av Jakob.
v. 15-21
Vers 20 er nøkkelverset. De drepte Jesus, men Gud ville ved
det redde alle mennesker.
Han venter at vi skal bøye oss for Ham og bekjenne våre
synder.
v. 22-26
Første Mosebok begynner med at Gud skaper alle ting såre
godt, og slutter med «en kiste i Egypt». Les Rom. 8,20.
«Men med håp!»

