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?

