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.

