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.

