Livets väg
nr 15 /2022

Jesus sade: Jag är vägen,
sanningen och livet. Ingen
kommer till Fadern utom
genom mig (Joh. 14:6).

Vägen genom Bibeln (4)
Fortsättning från förra numret. Sedan Gud
gett löftet till Abraham om
rättfärdiggörelsen genom tron
höll också hans son Isak fast
vid detta löfte. Abraham var
mån om att Isak skulle få en
hustru från det egna folket och inte någon
från den hedniska omgivningen i Kanaans
land. Så får vi läsa den vackra berättelsen
om hur Gud ledde Abrahams äldste
trotjänare till Nahors hus där han hämtade
Rebecka som hustru till Isak.
Abrahams släkt
Först lite närmare om Abrahams släkt.
Fadern Tera hade tre söner: Abram,
Nahor och Haran. Harans son var Lot. De
bodde i staden Ur i Mesopotamien. Där
dog Haran. Abram gifte sig med Sarai och
Nahor med Milka, som var dotter till
Haran. Sedan utvandrade Tera med
Abram och brorsonen Lot till en stad, som
också hette Haran och låg i norra Syrien
nära nuvarande Turkiet (1 Mos. 11:26-31).
Abram vandrade sedan med Sarai och
Lot söderut till Kanaans land. De fick
vänta ända tills Abraham var hundra år
innan Isak föddes. Isak var löftets son, om
vilken vi läser: ”I honom skall alla folk på
jorden bli välsignade” (1 Mos. 18:18). Det var
ett upprepande av löftet om Kristus.
Så dog Sara, 127 år gammal och
Abraham fick köpa ett stycke jord av
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hetiten Efron som begravningsplats till
henne (1 Mos. 23). Därefter läser vi om
hur den gamle Abraham sände sin tjänare
till Betuels hus. Betuel var Milkas och
Nahors son och de hade barnen Rebecka
och Laban. Rebecka var länge ofruktsam,
men till sist föddes tvillingarna Esau och
Jakob. Men Gud gav löftet att det var
genom Jakob som löftet om Messias skulle
gå vidare. Genom list såg Rebecka till att
Jakob fick den välsignelse som Gud utlovat.
————————————————
Abrahams släkttavla
Tera
Abram
Nahor
Sarai
Milka
|
Betuel
Isak –– Rebecka, Laban
|
|
Esau, Jakob – Lea, Rakel
Silpa, Bilha

Haran
|
|
Lot
|
Moab
Ammon

Jakob fick barn med sina hustrur Lea
och Rakel och med deras tjänstekvinnor
Silpa och Bilha enligt följande:
Lea
Silpa
Ruben Gad
Simeon Aser
Levi
Juda
Isaskar
Sebulon
Dina

Rakel
Bilha
Josef
Dan
Benjamin Naftali

fi

I sin stora kommentar till 1:a Mosebok
framhåller Luther att Isak handlade
felaktigt när han inte tycks ha brytt sig om
Guds klara ord att den äldre sonen (Esau)
skulle tjäna den yngre (Jakob). Isak hade ju
trots detta bestämt sig för att ge Esau
välsignelsen.
Gud hade sagt till Rebecka:
Två folk nns i ditt moderliv, två folkstammar
ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska
bli starkare än det andra, och den äldre ska tjäna
den yngre.” (1 Mos. 25:23)
Om välsignelsen hade getts till Esau
hade detta varit i strid mot Guds löfte.
Därför ingrep Rebecka med list. Hon såg
därmed till att Isak gav den rätte sonen
välsignelsen.
När Jakob var på väg till sin morbror
Laban uppenbarade sig Herren i en dröm i
Betel (1 Mos. 28). Jakob såg en stege ända
upp till himlen och på den steg Guds
änglar upp och ned. Det står:
Och se, Herren stod ovanför den och sade: ”Jag
är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud.
Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina
efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet
på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster,
norr och söder. Genom dig och din avkomma ska
jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är
med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag
ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte
överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat
dig.” (v. 13-15)
Vi ser här att Gud inte alls straffade
Jakob utan upprepar sin välsignelse över
honom. Det var alltså rätt av Rebecka att
handla som hon gjorde även om man i
vanliga fall inte får handla med svek. Detta
är Luthers tolkning och jag kan inte se
annat än att den är riktig. Bibeln klandrar
också starkt Esau för att han sålde sin
förstfödslorätt men Jakob klandras inte alls
för sitt köp av den. Allt detta visar att både
Esau och Isak försummade att ta profetian
till Rebecka på allvar.
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Men vi ser också hur Jakob får uppleva
svåra tider hos sin morbror Laban. Han
blir själv lurad av Laban flera gånger. Först
får han inte Rakel på bröllopsnatten som
utlovat utan Lea. Sedan förändrar Laban
hans lön ett tiotal gånger. Men Bibeln
framställer allt detta som prövningar som
den troende Jakob måste gå igenom.
När han senare möter Esau har Gud
dock gjort så att Esaus tidigare hat har
försvunnit. Med stor vänlighet går Esau
Jakob till mötes. Det är också gripande att
läsa om hur bröderna tillsammans
begraver sin far Isak (35:29).
Esau (Edom) bodde sedan österut och
hans efterkommande kom att utgöra ett
ganska stort folk. Detta var uppfyllelsen av
det ord Jakob hade gett till Esau:
”Se, fjärran från jordens fruktbarhet ska din
boning vara, och utan dagg från himlen där ovan.
Av ditt svärd ska du leva och din bror ska du tjäna.
Men när du blir rastlös ska du slita hans ok från
din nacke.” (27:39f).
Jakob fick sedan uppleva många svåra
bedrövelser. Sönerna betedde sig våldsamt
och blev avundsjuka på den unge Josef,
som var Jakobs älsklingsson. De äldre
bröderna tänkte först döda honom, men
sålde honom sedan som slav till Egypten
och doppade hans vackra mantel i blod
och skickade den till Jakob. Så trodde
Jakob att sonen var död, och han sörjde
honom djupt.
Men under alla sorger och bekymmer
höll Jakob fast vid sin tro på Herren. Han
fick Guds välsignelse och släppte den
aldrig. Han bad: ”Herre, min far Abrahams
Gud och min far Isaks Gud, Herre, du som sade
till mig: Vänd tillbaka till ditt land och till din
släkt så ska jag göra dig gott. Jag är inte värdig all
den nåd och trofasthet som du har visat din
tjänare…” (32:9f)
I nästa nummer skall vi se hur Josef blev
en förebild för Kristus och hur löftet sedan
gick vidare till Jakobs son Juda.

