1. Mosebok
«Den viktigste bok i verden»

Henry Morris – Kommentar i Defender's Bible
Grunnlaget for hele Bibelen og for alle viktige læresetninger

...idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene,
utla Han for dem alt det som er
skrevet om Ham Selv i alle Skriftene.
Lukas 24,27

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.»
Bereshit

Tiden begynner – Gud skapte tid
Rommet blir skapt – Gud er opphavet til dimensjoner
Materiet blir skapt ut av ingenting – Gud er opphavet

Gud – Elohim
Presenterer Gud som den treenige Gud som
årsaken til hele skapningen
Les 4. Mosebok 6, 22-27

Gud, som er lys, fyller universet med lys\energi.
«En dag» , 24timer her på jord, består av lyse «dag»
og mørke «natt».
Den første dagen begynte i mørket (kveld)
og fortsatte i lys (morgen). Vers 1 - 5
Den andre dagen - «hvelvingen» kan bety atmosfæren.
Vers 6 – 8. Igjen er «dagen» definert som «kveld» og
«morgen».
Den tredje dagen ble landmassen hevet over havflaten.
Plantevekster ble skapt til å formere seg «etter sitt slag».
Gud så at det var godt!! Kveld og morgen - tredje dagen.
Vers 9 - 13

Den fjerde dagen skapte Gud sola og månen....
«Han gjorde også stjernene.» «Lysene» står her i
flertallsform, mens tidligere vers stå det i entallsform.
Gud ventet med sola med hensikt! Vi skal tilbe Gud og
ikke skapningen. Salme 19,1
«Big bang» hevder nemlig at sola kom før jorda. Slik tro er
på nivå med soltilbedelse.
Hele skapelsen er overnaturlig, og ikke underlagt
naturlige årsaksforhold.
Hvorfor gjorde han alt dette?? Vers 14 – for oss!
Kveld og morgen - fjerde dagen. Det ble himla godt!
Vers 14 -19

Den femte dagen «levende skapninger» i havet og luften.
«Etter sitt slag»
Kveld, morgen, femte dag, godt.

Den sjette dagen «levende skapninger» på landjord.
«Etter sitt slag»
«Gud så at det var godt.»

Og så sa Gud: La Oss gjøre mennesket i Vårt bilde,
etter Vår lignelse.... Les også vers 27

Gud gir mennesker ansvar.
Gud gir mennesker og alle dyr kun vegetarkost.
Poenget var at ikke døden kunne inntreffe, hverken
for mennesker eller dyr nå på dette tidspunktet.
Vers 31 sier «Da så Gud det han hadde gjort, og se,
det var overmåte godt.»
(Først etter storflommen fikk Noa nytt beskjed
om at mennesker kunne spise kjøtt.)
Syndefallet som vi leser om i kapittel 3 hadde konsekvenser
for hele skapningen. Rom. 8, 19-22
les også Jes. 11,6-9

Igjen ser vi at kvelden og morgen utgjorde den sjette dagen.
Gud fullendte alt på 6 bokstavelige dager.
2. Mosebok 20.11 er skrevet i stein med Guds finger!
Den sjuende dag handler om at Gud hvilte fra sine
gjerninger. Han ble ikke trøtt. Han var bare ferdig med alt.
Gud driver ikke med skapergjerningen nå.
Markus 2,27 Og Han sa til dem: «Sabbaten ble til for
menneskets skyld...» Gud tenkte på oss mennesker
igjennom hele skapelsen. Også 7 dagers uken som en
ordning som er bra for oss.
Skapelsessalmene i Salmenes bok legger vekt på at vi skal
ære Gud for Hans skaperverk.

I kapittel 2,4b og utover har vi ikke en ny skapelsesberetning
som ikke stemmer med den første. Den er utfyllende.
Det er grunn til å tro at det er starten på en ny «toledot» som
sannsynligvis er skrevet av Adam.
Avslutningen av denne toledot er kapittel 5,1a
der vi finner Adams signatur.

Jesus siterer fra begge toledot når han svarer om skilsmisse og
bebreider fariseerne for ikke ha lest Skriften godt nok.
Matt. 19 (også Markus 10) siterer Jesus slik:
«Har dere ikke lest at
Han som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og
kvinne (1.Mosebok 1,27) og sa: derfor skal mannen forlate
sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal
være ett kjød (1 Mosebok 2,24).

1.Mosebok 2,4b-25 forteller
detaljer rundt menneskets
tilblivelse og mening med
livet!
(Illustrasjonen viser før og etter syndefallet)

Livet i Edens hage begynte idyllisk.
Dette
handler
LLivet
i Edens
Hage
realiteter.

ikke om fri diktning, men om historiske

Livets tre finner vi igjen i den
nye Jerusalem, men ikke
kunnskapens tre.

I versene 8 – 16 plasseres Edens hage i en virkelig
geografisk setting. Vi kan ikke kjenne igjen dette stedet
pga at under storflommen ble hele jordoverflaten forandret.
Noen navn kjenner vi igjen, men det en god forklaring for
dette. Kjente og kjære navn tar man med seg til nye
steder. Memphis er i Tennessee, men også i Egypt.
York er en gammel by i England, men New York er kanskje
enda bedre kjent.

Kunnskapens tre var et virkelig tre som var forbudt å spise av.
Døden er konsekvensen av å ikke lyde Gud.

Livets tre var et virkelig tre som vi møter igjen i den nye
Jerusalem. Vi skal leve i syndfri samfunn med
vår Frelser. Synd skal være umulig da!
Vi skal aldri dø!

Himmelen er et virkelig sted!

I dette kapittelet lærer vi at kvinnen er en helt
spesiell skapning

Vers 21-24

«...og de skal være ett kjød.»

Disse ord utelukker hor, flerkoneri, skilsmisse, homofili.
En mann og ei kvinne «til døden skiller oss ad».

