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.

