18. Gud valgte Jakob til å være stamfar
for Forløseren.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Guds løfter til Abraham ble gitt videre Isak. (1. Mos 25:19-20)

3.

Isak og Rebekka fikk to sønner, Esau og Jakob. (1. Mos 25:21-26; Salme 139:13-16)

4.

Esau og Jakob var svært forskjellige. (1. Mos 25:27, 29-34; 27:41-44; 28:10; Hebr 12:16)

5.

Gud talte til Jakob i en drøm. (1. Mos 28:11-12)

6.

Gud gav samme løfte til Jakob som Han hadde gitt til Abraham og Isak. (1. Mos 28:13-15;
29:1; 31:13; 32:28; 37:1)

7.

Konklusjon

For å få perspektiv
Dette er ikke bare historie. Det er viktige sannheter om Guds karakter og menneskets behov for å tro
på Ham. Anvend sannhetene for deltakerne. Det er viktig å anerkjenne sannheten om Gud og sin
egen stilling, før en er klar til å tro på evangeliet.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvilken rett hadde Gud til å be Abraham ofre sin egen sønn?
Gud hadde gitt Isak liv, så han tilhørte Gud.

Trodde Abraham at Gud hadde forandret mening om at Isak skulle bli far til et stort folk,
og at Forløseren skulle komme i hans ætt?
Nei, Abraham trodde at Gud ville holde løftet sitt. Han trodde Gud ville reise Isak opp fra de døde.

Hvem kunne redde Isak?
Bare Gud.

Hvordan kan vi redde oss fra straffen vi fortjener for synen?
Vi har ingen mulighet til det.

Hvorfor hang væren fast i krattet etter horna?
Fordi den ikke skulle bli skadet. Gud er fullkommen, derfor godtar Han bare fullkomne offer.

Hvorfor kalte Abraham stedet ”Gud ser” eller som på engelsk, ”Gud vil sørge for”?
Fordi Gud sørget for en stedfortreder for Isak, og Abraham trodde at Gud ville sende Forløseren til å redde
menneskene fra Satans makt og evig straff.



Vi skal fortsette med denne leksjonen.
Guds plan og mål er uforanderlig.
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Ingen kan forandre eller ødelegge det Gud sier Han vil gjøre.
I hver generasjon er det noen som tror og noen som ikke tror. De som tror nyter velsignelsen
av å stole på Gud. De som ikke tror, opplever at livet er tomt og uten frukt. Enden er evig
død.

2.


Guds løfter til Abraham ble gitt videre Isak.
Isak giftet seg med Rebekka.

Les 1. Mos 25:19-20.
Rebekka var født i nærheten av Karan, der Abraham hadde bodd før Herren førte ham til
Kanaan.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Karan.”


Da Abraham døde, gikk Guds løfte videre til Isak.
Hvilke løfter hadde Gud gitt Abraham?
At hans etterkommere skulle arve Kanaans landet.
At Forløseren skulle komme i Isaks ætt.

3.


Isak og Rebekka fikk to sønner, Esau og Jakob.
Isak og Rebekka var barnløse.
Rebekka ble gravid som svar på Isaks bønn.

Les 1. Mos 25:21-23.


Gud visste alt om Isaks sønner før de var født.
Han visste hvilke mennesketyper de ville bli.
Han vet også alt om oss. Ingenting er skjult for Gud.

Les Salme 139:13-16.


Rebekka fikk tvillinger.

Les 1. Mos 25:24-26.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Esau” og ”Jakob.”

4.


Esau og Jakob var svært forskjellige.
Esau og Jakob hadde svært forskjellig karakter og livsstil.
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Les 1. Mos 25:27.


Esau var Isaks førstefødte sønn.
Som førstefødt, hadde Esau rett på en dobbel del av arven. Når faren døde, ville han
automatisk bli familiens overhode. Esau ville også bli den som skulle overta løftene Gud
hadde gitt til Abraham og videre til Isak. Forløseren skulle komme i hans ætt.



Esaus sanne karakter kom til syne gjennom tilsynelatende små episoder.

Les 1. Mos 25:29-34.
Hvor høyt verdsatte Esau førstefødselsretten sin?
Lavere enn et måltid mat.



Esau var som Kain.
Esau trodde ikke Gud og fulgte ikke Guds vei.
Hebr 12:16 beskriver Esau som ”verdslig.” Esau hadde ikke respekt for Gud og Hans vilje.
Esau verdsatte sine egne ønsker høyere enn Guds løfter.



Jakob var lik Abraham og Isak.
Jakob var den andre i rekken, men han ønsket å arve løftene som faren hadde arvet fra
Abraham. Jakob trodde Gud og stolte på at Han ville sende Forløseren.
Jakob verdsatte Guds løfter og stolte på Hans nåde og barmhjertighet.
La oss tenke over hvem vi ligner av disse to mennene.



Gud utvalgte Jakob til å få førstefødselsretten i stedet for Esau.
Før de var født visste Gud hvordan Esau og Jakob kom til å tenke i sine hjerter. Han hadde
bestemt at Jakob skulle få førstefødselsretten og bli stamfar til Forløseren.
Vers for læreren: Rom 9:10-13



Esau ble harm da han mistet førstefødselsretten.
Selv om Esau ikke verdsatte løftene om Forløseren, ville han likevel ha posisjonen og
privilegiene med å være den førstefødte.



Esau planla å drepe Jakob så snart faren var død.

Les 1. Mos 27:41.
Da Rebekka hørte om Esaus plan, ba hun Jakob dra til broren hennes i Karan.

Les 1. Mos 27:42-44.


Jakob dro hjemmefra.
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Han begynte på den lange reisen til Karan.
Lærer: Vis på Kart 1, Jakobs reise fra ”Be’er-Seba” i sør Kanaan til ”Karan.”

Les 1. Mos 28:10.
5.

Gud talte til Jakob i en drøm.
Det var langt å reise fra Kanaan til Karan, så Jakob sov ute i ødemarken underveis.

Les 1. Mos 28:11.


Ei natt gav Gud Jakob en drøm.
I gammeltestamentlig tid talte Gud noen ganger til personer gjennom drømmer.
Hvordan taler Gud til oss i dag?
Gjennom Bibelen.

Les 1. Mos 28:12.
I denne drømmen viste Gud Jakob noe viktig om Forløseren.


Forløseren ville bli veien for menneskene, slik at de kunne komme tilbake til Gud.
Forløseren skulle være som en stige som skulle nå fra jorden opp til Himmelen.
Det hadde jo vært fellesskap mellom Gud og menneskene til å begynne med. Men det ble
brutt da Adam og Eva var ulydige imot Gud. Menneskene hadde ingen mulighet til å
gjenopprette dette forholdet igjen.



Gud alene kunne sørge for en vei for menneskene til å bli gjenforenet med Ham.
I drømmen som Gud gav Jakob, var stigen symbolet på Forløseren.
På hvilken måte ville Forløseren bli en stige mellom Himmelen og jorden?
Gjennom Ham skulle menneskene igjen ha fellesskap med Gud.

Eksempel:
Det var to gode venner som hadde en felles fiende. Fienden var sjalu på forholdet
vennene hadde, så han bestemte seg for å ødelegge det.
Han sa til den ene av vennene at den andre hadde planlagt et komplott imot ham. Han
gikk på dette og sluttet å være sammen med han som hadde vært vennen hans.
Den som nå var sviktet, var trist og skuffet, men han hadde fortsatt omsorg for vennen
han hadde mistet. Derfor ville han prøve å gjenopprette vennskapen de hadde hatt.
Han sendte sønnen sin til sin gamle venn for å fortelle at han hadde blitt lurt av
fienden. Manne hørte på det sønnen sa, og de ble igjen gode venner.


Det var dette Gud viste Jakob.
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Selv om menneskene var blitt skilt fra Gud på grunn av Satans løgner og Adams ulydighet,
ville Gud sende Forløseren, som skulle gjøre det mulig for Gud og mennesker å bli
gjenforenet.
Lærer: Vis Illustrasjon 19.

6.


Gud gav samme løfte til Jakob som Han hadde gitt til Abraham og Isak.
Gud arbeidet hele tiden med å gjennomføre sin plan – å sende Forløseren.

Les 1. Mos 28:13-15.
Det hadde gått mange år siden første gang Gud gav løfte om Forløseren til Adam og Eva.
Abraham, som skulle være en av stamfedrene, var nå død. Men Gud hadde ikke glemt sin
plan.
Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier Han vil gjøre.


Gud lovte Jakob at Forløseren ville bli en av hans etterkommere.
Det var denne etterkommeren som ville bli ”stigen” som skulle gjøre det mulig å komme
tilbake til fellesskap med Gud.
Da Jakob våknet, visste han at Gud hadde gitt ham samme løfte som Han hadde gitt hans
bestefar Abraham og hans far Isak.

Les 1. Mos 29:1.
Jakob bodde hos sine slektninger i Mesopotamia.
Etter mange år talte Gud igjen til Jakob og sa at han skulle gå tilbake til sitt eget land - landet
Gud hadde lovt Abraham.

Les 1. Mos 31:13.
Jakob giftet seg med to søstre, Lea og Rakel. Han var blitt far til 11 sønner. Senere, da de var
kommet tilbake til Kanaan, ble hans tolvte sønn, Benjamin, født.
Vers for læreren: 1. Mos 32:22; 1. Mos 35:16-18
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Gud hadde passet på Jakob mens han bodde i Karan, for Forløseren skulle bli født i hans ætt.


Da Jakobs var på reise tilbake til Kanaan, gav Gud ham et nytt navn.

Les 1. Mos 32:28.
Gud gav Jakob et nytt navn. Dette var for å fortelle Jakob at han ikke skulle stole på seg selv,
men at Gud skulle kjempe kampene for ham.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Jakob” og etterpå ”Israel.” Israel betyr ”Gud hersker,” ”En
som Kjemper med Gud” eller ”Guds prins.”


Gud førte Jakob tilbake til Kanaan.
Jakob hadde arvet løftene som Gud hadde gitt til Abraham og Isak. Så Jakob bodde i landet
som Gud hadde lovt å gi dem.

Les 1. Mos 37:1.
7.

Konklusjon
Igjen er vi blitt minnet om Guds trofasthet. Han gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. Ingen og
ingen ting kunne stanse Guds plan om å sende Forløseren.
Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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