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.

