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17. Gud gav Isak og forløste ham fra 
døden. 

Oversikt 

1. Innledning. 

2. Gud oppfylte sitt løfte og gav Abraham og Sara en sønn. (1. Mos 21:1-3) 

3. Gud ba Abraham ofre Isak. (1. Mos 22:1-2) 

4. Abraham trodde Gud. (1. Mos 22:3-5; Hebr 11:19) 

5. Abraham og Isak gikk for å ofre til Gud. (1. Mos 22:6-10; Hebr 11:6) 

6. Gud sørget for en vær til å ta Isak sin plass. (1. Mos 22:10-13) 

7. Abraham stolte på at Gud ville sende Forløseren. (1. Mos 22:14-19) 

8. Konklusjon 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hva måtte Abram gjøre for at Gud skulle regne ham som rettferdig? 

Ingenting. Gud erklærte Abram rettferdig fordi han trodde Gud. 

 Hva sa Gud skulle skje med Abrams etterkommere i et fremmed land? 

De skulle bli dårlig behandlet i 400 år. Etterpå skulle Gud føre dem tilbake til Kanaan. 

 Hvorfor ventet Gud med å straffe de onde menneskene i Sodoma og Gomorra? 

Han ville at de skulle omvende seg. 

 Hvorfor reddet Gud Lot ut av Sodoma? 

Fordi Lot trodde på Guds løfte om at Han ville sende Forløseren. 

 Hva skjedde med Lots hustru da hun var ulydig imot Gud? 

Hun ble til ei saltstøtte. 

 Nå skal vi se på denne leksjonen. 

Det er ikke vanlig at vi stoler på en fremmed. Så lenge vi ikke kjenner en person, er vi litt 
tvilende. Gud har gitt oss Bibelen som viser oss hvordan Gud er. Jo mer vi tar imot det Gud 
har åpenbart om seg selv, jo sterkere vil vår tillit vokse til å stole på det Gud har sagt. 

I denne leksjonen skal vi lære om en mann som stolte på Gud, enda Gud gav ham en oppgave 
som kunne rive hjertet ut av ham. 

2. Gud oppfylte sitt løfte og gav Abraham og Sara en sønn. 

 Vi har lest om at Gud lovte å gi Abraham og Sara en sønn. 
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 Hvorfor kunne ikke Abraham og Sara få en sønn uten at Gud gjorde et mirakel? 

Sara hadde vært ufruktbar hele sitt liv, og nå var hun 90 år gammel. Abraham var 100 år. 

 Hvordan kunne Gud oppfylle sitt løfte? 

Ingenting er umulig for Gud. Han er allmektig. 

 Gud holdt sitt løfte. 

Det hadde gått mange år siden Gud gav løftet til Abraham om å gi ham en sønn, men Gud 
hadde ikke glemt det. Gud gjør alltid det Han har sagt Han vil gjøre. 

Sara fikk en sønn, akkurat som Gud hadde sagt. Abraham og Sara kalte sønnen sin Isak. 

 Les 1. Mos 21:1-3. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Isak.” 

Gud er Skaperen, og Han gir liv. 

3. Gud ba Abraham ofre Isak. 

 Isak vokste opp til å bli en ung mann. 

Lærer: Ordet brukt i grunnteksten som beskriver Isak da han skulle ofres, er andre 
steder oversatt med ”ung mann.” Et sted er det oversatt med ”unge menn” (Abrahams 
tjenere i 1. Mos 22:3.) Årene fra Isak ble født til denne hendelsen, er ikke nevnt 
spesielt i Bibelen, men det er klart at Isak ikke var noen liten gutt lenger, for han var 
sterk nok til å bære veden til offeret opp fjellsiden (1. Mos 22:6). 

I følge Josefus (en jødisk historiker som skrev Antiquities of Jews [Jødenes antikke 
historie] i år 94), var Isak omtrent 27 år da dette hendte. 

 Hvem sin ætt var det Abraham trodde at den lovede Forløseren skulle komme gjennom. 

 Gjennom Isaks ætt. 

En dag ba Gud Abraham om å gjøre noe som måtte virke svært forvirrende på Abraham. 

 Les 1. Mos 22:1-2. 

 Isak var løftets sønn og høyt elsket av sine foreldre. Hva tror du Abraham følte da han 
fikk beskjed om å ofre Isak? 

 Det må ha vært svært vanskelig. 

 Hvordan kunne Gud gi Abraham et slikt påbud? 

 Isak tilhørte Gud. Gud hadde gitt Isak liv. 

 Gud satte Abraham på prøve. 

Gud ville at Abraham skulle vise om hans kjærlighet og respekt for Gud var større enn hans 
kjærlighet til Isak. 

Tenk over dette: 
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 Ville Abraham lyde Gud eller beskytte Isak? 
 

Lærer: Hvis deltakerne lurer på hvorfor Gud omtaler Isak som Abrahams eneste sønn, 
for han hadde jo også Ismael, så forklar at Gud regnet bare med Isak som oppfyllelsen 
av Guds løfte, ”løftesønnen.” 

Gud så på Isak som Abrahams etterkommer, som skulle føre slektslinjen videre og som 
Forløseren skulle bli født i. Ismael ble født fordi Abraham og Sara prøvde å oppfylle 
Guds løfte på sin egen måte. Historien om Ismael er ikke tatt med i dette kurset, så det 
er ikke nødvendig å ta opp temaet om ingen stiller spørsmål om det. 

4. Abraham trodde Gud. 

 Det virket som om Gud hadde forandret mening om Isak og hans framtid. 

 Hva betydning hadde det for løftet om Forløseren om Abraham var lydig imot Gud og 
ofret Isak? 

Dersom Isak døde ville han ikke få noen etterkommere, og Forløseren ville ikke bli født i hans slektslinje. 

 Hva har vi lært om at Gud holder løfter? 

 Gud gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. 

 Abraham trodde at Gud ville holde sitt løfte. 

Abraham var et vanlig menneske som oss, så denne prøven måtte ha vært ufattelig vanskelig 
for ham. Men han hadde tillit til at Gud ikke kunne lyge eller trekke tilbake løftet Han hadde 
gitt om Isak. Abraham trodde at Gud ville holde sitt løfte, selv om Isak døde, 

Hebr 11:19 sier at Abraham tenkte ”… at Gud også er mektig til å oppvekke fra de døde.” 

Abraham trodde at dersom han var lydig imot Gud og ofret Isak, ville Gud reise ham opp fra 
de døde for å holde sitt løfte. Han stolte på at Gud kunne gjøre det som var umulig for 
mennesker. 

Vers for læreren: Hebr 11:17-19 

 Abraham tenkte annerledes enn Adam. 

Gud hadde advart Adam og sagt at han kom til å dø om han åt av frukten på Kunnskapens 
tre. Men Adam valgte å gå imot Gud. Abraham stolte på Gud, enda det ville bety at han 
mistet sin eneste sønn. 

 Abraham gjorde seg klar til å gjøre som Gud hadde sagt. 

 Les 1. Mos 22:3-5. 

5. Abraham og Isak gikk for å ofre til Gud. 

 Isak stilte Abraham noen spørsmål. 

 Les 1. Mos 22:6-8. 
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Isak hadde nok sett på at dyr ble ofret. Han visste at Abraham forberedet seg til å ofre til 
Gud. Derfor spurte han faren hvorfor de ikke hadde tatt med et lam. 

Abraham hadde ikke fortalt Isak alt Gud hadde sagt. 

 Abraham svarte Isak. 

Han sa: ”Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn!” 

Svaret viser at Abraham trodde at Gud ville sørge for et offerdyr som skulle være 
stedfortreder for Isak. 

 Det viktigste for oss er å stole på Gud. 

Vi må ha tro og tillit til det Gud sier. 

Hebr 11:6 sier: ”Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.” 

Lærer: bruk følgende som eksempel: 

 Dersom du var syk og legen ba deg ta en medisin. Ville du ha noe nytte av dem om du 
bare hørte på det legen sa og ikke gjorde noe mer med det? 

Nei, ingen. 

 Hva måtte du gjøre for å bli frisk? 

Ta medisinen. 

 Det er ingen hjelp i bare å høre på Guds Ord. 

Vi kan ikke bare høre; vi må tro det også. 

 Dersom vi ikke tror Guds Ord, hva signaliserer vi da? 

 At det ikke er sant, eller uvesentlig. 

Dersom vi ikke tror Guds Ord, gjør vi Gud til en løgner. 

Abraham trodde Gud. 

 Abraham bandt Isak fast. 

 Les 1. Mos 22:9-10. 

 Isak kunne ikke flykte. 

Abraham løftet kniven. 

 Det er ikke noen måte å komme unna Guds dom på, uten at Gud sørger for en utvei. 

Vi kan ikke frelse oss selv. 

 Gud er den eneste Frelseren. 
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6. Gud sørget for en vær til å ta Isak sin plass. 

 Les 1.  Mos 22:10-12. 

 Gud frelste Isak. 

Gud ba Abraham ofre sønnen sin. 

Isak kunne ikke bli reddet om det ikke ble ofret et annet godkjent offer til Gud. Abraham 
kunne ikke frelse Isak. Men Gud kunne frelse ham! 

 Gud sørget for en vær som Abraham kunne ofre i stedet for Isak. 

 Les 1. Mos 22:13. 

 Gud gjorde det slik at væren hang fast etter horna i et kjerr. 

Dersom væren hadde vært fast andre steder på kroppen, ville den ha vært skadet. 

 Hvorfor var det så viktig at væren ikke var skadet? 

For da hadde den ikke vært et offer Gud ville ha godtatt. 

Gud er fullkommen, derfor godtar Han bare det som er fullkomment. 

Vers for læreren: 2. Mos 12:5; 3. Mos 5:18 

 Væren ble stedfortreder for Isak. 

Abraham løste Isak og tok ham ned fra alteret. Væren ble lagt på alteret og ofret til Gud som 
et brennoffer. Gud sørget for en stedfortreder som døde i stedet for Isak. 

 Gud er trofast. 

Gud holdt sitt løfte til Abraham. Gjennom Isak skulle Abraham få mange etterkommere.  Gud 
sørget for en stedfortreder for Isak, slik at Forløseren kunne komme gjennom hans ætt. 

7. Abraham stolte på at Gud ville sende Forløseren. 

 Abraham trodde på at Gud ville sende Forløseren. 

 Les 1. Mos 22:14-19. 

Abraham kalte stedet ”Herren ser.” (På engelsk er det oversatt med, ”Herren vil sørge for.”) 

Abraham stolte på Gud når det gjaldt Isak, og Gud lot en vær dø i stedet for Isak. 

 Var det andre ting Abraham stolte på at Gud ville sørge for? 

At Gud ville sørge for Forløseren som skulle redde menneskene fra Satans makt og fra straffen for synd. 
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8. Konklusjon 

 Hva har dere lært av denne leksjonen? 
 

Lærer: La deltakerne svare, og sjekk om det er sannheter som må repeteres og 
understrekes. 

Vis tidslinjen med pil der dere har kommet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


