Genom Guds förbund med
Abraham är vi frälsta

JESUS – trons upphovsman och
fullkomnare
...låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons
upphovsman och fullkomnare, som i
stället för den glädje som låg framför
honom utstod korsets lidande utan
att bry sig om skammen och som nu
sitter på högra sidan om Guds tron.
Hebr. 12:2

Gud kallar Abram
121HERREN sade

till Abram:
”Gå ut ur ditt land och från
din släkt och din fars hus och
bege dig till det land som jag
skall visa dig. 2Där skall jag
göra dig till ett stort folk./
Jag skall välsigna dig och göra
ditt namn stort, och du skall
bli en välsignelse./ 3Jag skall
välsigna dem som välsignar
dig och förbanna den som
förbannar dig. I dig skall alla
släkter på jorden bli
välsignade.”

hedning –
hebree (gå över)

gojim hednafolk

ABRAMS VANDRING

Gud kallar Abram
121HERREN sade

till Abram:
”Gå ut ur ditt land och från
din släkt och din fars hus och
bege dig till det land som jag
skall visa dig. 2Där skall jag
göra dig till ett stort folk. Jag
skall välsigna dig och göra ditt
namn stort, och du skall bli en
välsignelse./ 3Jag skall välsigna
dem som välsignar dig och
förbanna den som förbannar
dig. /I dig skall alla släkter på
jorden bli välsignade.”
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Gud kallar Abram
121HERREN sade

till Abram:
”Gå ut ur ditt land och från
din släkt och din fars hus och
bege dig till det land som jag
skall visa dig. 2Där skall jag
göra dig till ett stort folk. Jag
skall välsigna dig och göra ditt
namn stort, och du skall bli en
välsignelse. 3Jag skall välsigna
dem som välsignar dig och
förbanna den som förbannar
dig./ I dig skall alla släkter på
jorden bli välsignade.”/

Genom
din säd=
Jesus

V´nivrecho
=
inympade

Abrahams kallelse:

Gå ut ur ditt land till det land som jag ska
visa dig
Jesu missionsbefallning:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar
Eko från Abrahams kallelse:

Gå ut och distribuera välsignelsen
från förbundet med Abraham

Isaks bindande: akeidah
1Mos 22:1-19 En tid därefter satte Gud Abraham på
prov. Han sade till honom: "Abraham!" Han svarade: "Ja,

"Tag din son Isak, din ende son, som du
här
är jag."
Dågå
sade
"Tag din
son Isak, din ende
älskar,
och
tillhan:
Moria
land
son, som du älskar, och gå till Moria land och offra

honom där som brännoffer på ett berg som jag skall visa
dig.” Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och
tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan
han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den

plats som Gud hade sagt åt honom att gå till

När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se

platsen
platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare:
"Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för
att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er." Abraham

Abraham tog veden ... och lade den på
tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak,
sin son Isak, jfr. Han bar själv sitt kors
men själv tog han elden och kniven, och de gick båda
tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: "Far!" Han
svarade: "Ja, min son?" Han sade: "Vi har eld och ved,

men var är lammet till brännoffret

men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade:
"Gud
att utse
sig lammet
brännoffret,
Gudkommer
kommer
att åtutse
åt sig till
lammet

eller
Gud
utser sig
själv
till offer
min
son."
Så fortsatte
de sin
vandring
tillsammans.

När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham,

band
sinaltare
sondär
Isak
lade
honom
påSedan
altaret
byggde han
han ett
ochoch
gjorde
i ordning
veden.
band
Isak
ålder,
hand
– och
fotleder
han sini 30-års
son Isak och
lademärken
honom påpå
altaret
ovanpå
veden.
Och
Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då

HERRENS
ängel
: 2:a
personen
i Gudomen,
Jesus
ropade HERRENS
ängel
till honom
från himlen:
"Abraham!
Abraham!" Han svarade: "Här är jag." Då sade han: "Lyft inte din
hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar
Gud, då du inte
undanhållit- mig
ende son." Abraham såg
Abraham
sågens
sigharomkring
sågdin
profetiskt

sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat

en bagge –vädur; hornen-två shofarer; snår-törnesnår
med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade
den till brännoffer i stället för sin son.

Och Abraham kallade platsen HERREN förser. I dag säger man:
Berget där HERREN förser. HERRENS ängel ropade ännu en gång
till Abraham från himlen: "Jag svär vid mig själv, säger HERREN:

Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende
son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande
talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets
strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din
avkomma
skall alla jordens
välsignade,folk
därför
I din avkomma
skallfolk
allablijordens
bliatt du

välsignade,
att du
lyssnade
mintillröst.”
lyssnade till mindärför
röst." Sedan
vände
Abrahamtill
tillbaka
sina
tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba.
Och Abraham bodde i Beer-Sheba

v.19 Abraham vände tillbaka... Isak omnäms inte
förrän han möter sin brud Rebecka
Hon har utsetts av den äldste tjänaren Eliaser,
skickad av Fadern, med brudgåvor som ger en
föraning om vem Isak är.
Bild av den Helige Ande, talar inte om sig själv
utan tar av det som är från brudgummen och
vinner brudens hjärta för honom
1Pe 1:8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och
fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och
jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då
ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars
frälsning.

