
Saga Abrahams, Ísaks
og Jakobs

8. tími

Tilgangur:
Læra að Guð útvaldi Abraham og syni hans til að sýna hve mikið hann elskar
alla menn.  Við erum börn þeirra í trúnni og höfum verið útvalin og erum
einnig elskuð.



Guð kallar Abraham

Guð vildi að fólk heiðraði hann og héldi loforð og von frelsarans meðal manna í
spilltum heimi.
Í Kaldeu var réttlátur maður að nafni Abraham. Guð valdi hann til þess að vera faðir
þessa fólks.
Guð sagði við Abraham: „Farðu frá landi þínu. Ég mun gera þig að föður mikils lýðs„.
Abraham fór frá Kaldeu og hélt til Kanaanlands. Þar sagði Guð við hann: "Þetta er
landið sem ég mun gefa afkomendum þínum."

Guð sagði aftur við Abraham: „Af  því að þú trúðir, þá blessa ég þig. Í mér munu allar
þjóðir jarðarinnar blessunar hljóta. Þú munt eignast son. Þú munt kalla hann Ísak“.

Dag einn hitti Abraham Melkísedek. Melkísedek var prestur Drottins. Hann kom með
brauð og vín, sem hann færði að fórn og hann blessaði Abraham.



Til íhugunar: Abraham er fyrirmynd um trúfesti við kall Guðs. Guð launar honum.
Melkísedek fórnar brauði og víni, eins og Jesús mun færa líkama sinn og blóð í
messunni.

Kraftur bænar Abrahams

Á tímum Abrahams voru tvær borgir sem voru jafnvel spilltari en aðrar borgir. Það
voru Sódóma og Gómorra.

Guð sagði Abraham að hann ætlaði að eyða þessum syndugu borgum. En Abraham
beitti sér fyrir þeim. Hann sagði við Guð: "Ef  fimmtíu réttlátir eru í þessum borgum,
viltu þá ekki þyrma þeim? Guð sagði við Abraham: „Ef  ég finn fimmtíu réttláta, mun
ég hlífa þeim borgum. "
Abraham endurtók sömu bæn fyrir fjörutíu og fimm, síðan fyrir fjörutíu, fyrir þrjátíu,
fyrir tuttugu og að lokum fyrir aðeins tíu réttláta.
Og Guð lofaði honum í hvert skipti að fyrirgefa borgunum.



En það voru ekki einu sinni tíu réttlátir í Sódómu og Gómorru. Og Guð lét regn af
brennisteini og eldi falla yfir þá og þeim var útrýmt.

Til íhugunar: Bæn saklauss hjarta er almáttug yfir hjarta Guðs.

Guð reyndi á hlýðni Abrahams

Abraham átti son sem hann nefndi Ísak.
Þegar Ísak ólst upp vildi Guð sjá hvort Abraham væri hlýðinn. Hann sagði við hann:
“Taktu Ísak son þinn og farðu og færðu hann sem brennifórn á fjallinu.”

Abraham hlóð Ísak viði fyrir altarið. Hann tók eldinn og sverðið til fórnar. Og þeir
fóru.
Ísak sagði við Abraham: „Faðir, ég sé viðinn og eldinn fyrir fórnina. en ég sé ekki
fórnarlambið. Abraham svaraði honum: Sonur minn, Guð mun sjá um það.”



Abraham reisti altari. Hann batt Ísak við það. Hann tók hnífinn og hóf  upp höndina
til að fórna syni sínum. En engill hrópaði til hans: “Abraham, gjör þú ekki barninu
mein. Ég sé nú að þú óttast Guð.”
Abraham snerti ekki Ísak. Hann sá hrút meðal þyrna við hlið sér. Hann fórnaði
honum í stað Ísaks.

Þá sagði Guð við Abraham: „Ég mun fjölga börnum þínum. Öll afkvæmi þín á
jörðinni munu blessun hljóta.”

Til íhugunar: Ísak, hlaðinn viði fórnar sinnar, táknar Jesú Krist hlaðinn krossi sínum
og stígur upp til Golgata.



Guð endurnýjar fyrirheitið til Ísaks og Jakobs.

Guð birtist Ísak og sagði við hann: “Vertu í þessu landi sem ég mun gefa niðjum
þínum. Ég mun vera með þér. Afkomendur þínir munu vera margir, og allar þjóðir
jarðarinnar munu hljóta blessun í velmegun þinni, því að Abraham hlýddi mér og hélt
fyrirmæli mín.”

Ísak átti tvo syni: Esaú og Jakob. Esaú var veiðimaður. Jakob var rólegur maður, bjó í
tjöldum. Ísak hélt upp á Esaú en Rebekka hélt fremur upp á Jakob.

Einu sinni bjó Jakob til súpu úr linsubaunum. Þá snéri Esaú örmagna heim eftir að
hafa unnið á ökrunum. Esaú sagði við Jakob: ,,Gefðu mér að borða af
linsubaunasúpunni. Ég er örmagna”. Jakob sagði: ,,Seldu mér fyrst frumburðarrétt
þinn.” Esaú svaraði: ,,Ég er nærri því dáinn, hvað gagnast frumburðarrétturinn mér?”
Jakob hélt áfram: “Sverðu fyrst eiðinn.” Hann sór honum eið og seldi honum
frumburðarréttinn. Jakob gaf  honum brauð og súpu, hann át og drakk, stóð upp og
fór. Þannig lítilsvirti Esaú frumburðarrétt sinn. Jakob hlaut því blessun föður síns í
stað Esaú.



Til íhugunar: Guð er trúr í fyrirheitum sínum: það sem hann lofar Abraham og
niðjum hans staðfestir hann við Ísak og Jakob. Þegar þið eruð kærulaus getið þið
tapað miklu, rétt eins og Esaú.

Guð blessi Jakob

Til að komast undan hefnd Esaú, sem var óánægður með að hafa verið rændur
blessun föðurins, fór Jakob til Mesópótamíu. Hann kom á staðinn þar sem hann gisti
um nóttina. Hann tók stein, setti hann undir höfuð sér og svaf.

Hann dreymdi draum: Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins,
og sjá, englar Guðs fóru upp og niður eftir stiganum. Guð stóð frammi fyrir honum;
og sagði við hann: “Ég er Guð Abrahams og Ísaks. Jörðin sem þú liggur á, hana gef  ég
þér. Afkomendur þínir munu verða fjölmennir eins og duft jarðar; allar þjóðir
heimsins munu blessast í þér. Ég mun varðveita þig hvert sem þú ferð og flytja þig
aftur til þessa lands, því að ég mun ekki yfirgefa þig fyrr en ég hef  efnt það sem ég
lofaði.”



Jakob vaknaði og sagði: „Sannlega er Guð á þessum stað og ég vissi það ekki!” Hann
varð hræddur og sagði: „Hversu hræðilegur þessi staður er! Þetta er hús Guðs og
hliðið til himins!”
Þegar hann vaknaði snemma morguns tók hann steininn, sem hann hafði haft undir
höfðinu, reisti hann upp og stökkti olíu ofan á hann. Þennan stað gaf  hann nafnið
Betel.

Til íhugunar: Guð talar við Jakob og yfirgefur hann ekki. Jakob ber virðingu fyrir
Guði.

Jakob snýr aftur til Kanaans

Jakob var tuttugu ár í Mesópótamíu. Þegar hann sneri aftur til Kanaanlands, frétti
hann að Esaú steig fram á móti honum með 400 menn.
Jakob var mjög hræddur. Hann sagði: “Guð, sem bauð mér: Farðu aftur til lands þíns
og heimalands þíns, og ég mun gjöra þér gott, bjarga mér úr hendi Esaú bróður míns,
því að ég er hræddur við hann. Samt varst það þú sem sagðir: Ég mun gjöra niðja þína
að sandi sjávarins”.

Þar gisti Jakob um nóttina. Engill barðist gegn honum þar til dögun rann upp. Þar sem
hann sá að honum tækist ekki að yfirbuga Jakob, snerti hann mjaðmaliðinn og
mjöðmin kipptist til. Hann sagði: “Slepptu mér, því að dögun er upprisin,” en Jakob
svaraði: “Ég mun ekki sleppa þér fyrr en þú hefur blessað mig.” Hann spurði hann:
„Hvað heitir þú? - “Jacob”, svaraði hann. Hann hélt áfram: „Þeir munu ekki lengur
kalla þig Jakob, heldur Ísrael, það er að segja verndari málstaðs Guðs.”
Þess vegna hafði Guð breytt hjarta hans, Esaú, hljóp til bróður síns og kyssti hann og
felldi gleðitár.

Jakob átti tólf  syni. Áður en hann dó kallaði hann þá til sín. Innblásinn af  Guði spáði
hann öllum fyrir um hvað yrði um þessa afkomendur. Þegar hann kom til Judà, fjórða
sonar síns, sagði hann: “Varsprotinn mun ekki yfirgefa Júdà, fyrr en sá sem hann
tilheyrir kemur og öllum þjóðum munu hlýða”.
Hann var að vísa til Frelsarans, sem er af  húsi Júda.



- Tengið spurningarnar við rétta svarið með línu

Hverju lofaði Guð Abraham? Guð vildi prófa trúfesti Abrahams. Hann
bað hann að fórna sér einkasyni sínum.

Hvernig vildi Guð prófa trúfesti
Abrahams?

Guð útvaldi Abraham, réttlátan mann frá
Kaldeu, til að verða faðir þjóðar sinnar.

Hvern velur Guð til að vera faðir þjóðar
sinnar?

Guð lofaði Abraham að gefa honum
Kanaanland, sem verður kallað
fyrirheitna landið. Síðan lofaði hann
honum mörgum afkomendum. Og þrátt
fyrir elli sína eignaðist hann son, er Ísak
hét.

- Finnið tíu mismunandi atriði




