
Bibeltime over 1. Mosebok 10 – 
11,10a – Sems toledot, og 

11,10b – 11,27a Tarahs toledot 
Som repetisjon:   
Ordet «toledot» (hebraiisk) blir oversatt 
«genesis» (gresk) eller «slektsbok» (norsk).  
Det forekommer 11 ganger og deler boka i 
tilsvarende segmenter.  
Navnet til 1. Mosebok er Genesis i den 
greske septuaginten.  Ordet peker bakover 
og gir tyngde til forståelsen av 1. Mosebok 
som virkelig historie.  



Hvorfor lese kap. 10??? 

Sett dere sammen i grupper og drøfte 
dette.....   (bare tuller!!) 

Nøkkelen ser vi i vers 5, 20, og 31-32. 

Denne slektsbok er en gullgruve for alle 
som er interessert i å studere språkgrupper, 
verdens folkeslag, gamle navn på land og 
byer, kongeslekter, religions historie, 
arkeologi, kort sagt menneskets historie. 



Her er et par interessante navn for å 
demonstrere hvor historisk aktuelt «Tavla over 
Nasjonene» er: 

Sønnene til Kam heter Kusj, Misrajim, Put og 
Kanaan.   
Kusj er gamlenavnet til etioperne, Misrajim er 
navnet på egypterne, Kanaan er landet som Israel 
tok fra Kanaanittene. Put er Libya. 

Jafets sønner med sønnesønner kan alle spores 
til moderne stedsnavn.  F.eks. Mesjek er gamle 
navnet på Moskva. Gomer kan spores til 
waliserne (Gomeraeg er gamlenavnet på språket 
deres), og Madai til mederne, ca. moderne Iran. 



Navnet Nimrod er fremtredende.  V. 8-12 
 
Avgudsdyrkelsen, organisert opprør mot Gud, 
blir gjenopplivet i tida etter storflommen 
gjennom denne mannen, og kan spores helt til 
vår tid.  Følger man de forskjellige sporene fra 
Babel ut i hele verden så ser man at 
avgudsdyrkelsen som er grunnlagt av Nimrod 
har fulgt folkeslagene.   Nimrod er et forbilde 
av antikrist som samler hele verden mot Gud. 

Avgudsdyrkelsen har disse kjennetegn: Evas 
valg var den riktige, og Kains vei var den 
riktige. 



Fedredyrkelse:  Mange av de fedrene som 
blir oppremset i kapittel 10 kan vi finne i 
listene over avgudene som folk tilber rundt i 
hele verden helt fram til vår tid.   

Som et eksempel kan vi ta far til «sinittene» i v. 
17.  Han ble hyllet som far til lovgivninger.  I 
Mesopotamia ble han først tilbedt som «herre 
over lovgivning».   
Hans symbol er månen.  Han ble også tilbedt i 
Sinai området i Arabia.  Fjellet bærer hans navn.   
At Moses hentet loven fra Gud ned fra Sinai er et 
slag i trynet til djevelen. 

Far Sin var også opphavet til kineserne.  
Navnet er knyttet til kineserne også idag. 



Kap. 11 v.1-2 
 
Slettelandet er ikke alltid det beste valget for 
Guds folk.  Tenk på Lots valg. 

v. 3-4  Legg merke til overforbruket av «vi» og 
«oss» i opprør mot Guds befaling å spre seg 
ut i verden og befolke den. 

Grunnen til at vi skal ha forskjellige grenser, 
språklige og fysiske, og spre oss ut over 
jorden leser vi i Ap. Gj. 17,26-27 



v. 5-9  Mennesker har talt, men Gud har det 
siste ordet! 

Etter v. 9 forlater vi foreløpig fokus på verdens 
folkeslag og følger Sems etterkommere fram 
til Abraham og hans ætt. 

Babel er nøkkelen til å forstå opprinnelsen av 
språk grupper.  Hvis man tar utgangspunkt i 
kap. 10 så vil man forstå at språkgruppene skal 
kunne spores tilbake til de familiene som er 
nevnt.  Mennesker har ikke et felles språklig 
utgangspunkt som alle språkene er utviklet fra. 

Sammenlign med pinse underet. 



Hvorfor er alle disse pyramidene eller 
ziggurater å finne overalt?  Hvor kom ideen 
og kunnskapen fra?  (under er en 
rekonstruksjon ved Uruk) 



Tarahs slektsbok er en oppremsing av 
Sems ætt.  Det er faktisk en repetisjon av 
den delen i Sems slektsbok, men med 
nøyaktig tidsfesting.   
 
Peleg er et navn å bemerke seg siden det 
var under hans livstid at folkeslagene ble 
spredd ut fra Babel (10,25). 

I konklusjon, så er kapittel 10 og 11 viktige, om 
enn noe søvninndusende.... 
Husk å lese disse hvis du har problemer med å 
sove!  (Men hvis du er interessert i språk, historie, 
religionsforskning, osv kommer du til å ligge 
våken og gruble på alt de ikke fortalte deg på 
skolen.) 


