
  

1. Mosebok  3. kapittel

Avgjørende kapittel, av mange regnet 
som det viktigste i hele Bibelen.

Tilleggslesning:  1. Joh. 2,16
Lukas 4,1-13

Esekiel 28, 11-17



  

Vers 1 – Slangen var en skapning 
som Satan kunne bruke. 
Åpenbaring 12,9 blant annet belyser 
ham noe mer, men det er ikke mye vi  
vet om djevelen.  Gud vil vi skal være 
opptatt med Seg.
Djevelen bruker den samme velprøvde 
metoden for å friste oss til fall.  Han 
trekker Guds Ord i tvil.  «Har Gud 
virkelig sagt» har i praksis mange 
varianter.  Husk at han kjenner Bibelen 
bedre enn oss.



  

Vers 3 – Eva legger til Guds Ord.

Vers 4 – Satan rasjonaliserer 
vekk Guds klare beskjed.  «Gud 
er kjærlighet, Han vil ikke 
dømme syndere til døden.»

(Adam og Eva visste foreløpig bare om godt, 
siden de var i et nært felleskap med Gud og 
hans fullkommen skaperverk.)

Vers 5 – «Å bli slik som Gud»  
Her ligger vranglæren i hinduismen, 
mormonismen, og ikke minst 
«word\faith» bevegelsen.



  

Vers 6 – Les også 1. Joh. 2,16
Her foreligger disse tre – kjødets lyst, 
øynenes lyst, og stolthet.  En trefoldig 
fristelse for legem, sjel og ånd.
Sammenligne med Lukas 4,1-12

Eva gjorde opp sin egen tolkning av 
treet i konflikt med Guds klare beskjed.

Vi skal lære av Jesus og ikke av 
djevelen.



  

Rom. 5,12 - «Derfor, slik som synden 
kom inn i verden ved ett menneske, 
og døden ved synden - ...

Satan lurer seg inn på Adam ved å 
gå til Eva med fristelsen.

Adam stod med ansvaret for Eva. 
Han valgte å gå i døden av kjærlighet 
for henne.  Jesus valgte å gå i døden 
av kjærlighet til oss. 

Satan prøver å lure Kristi brud.



  

Vers 7 – De sluttet å være Gud bevisst 
og ble selvbevisst.  De som aldri hadde 
hatt annet enn gode tanker, blev dårlige 
i sine tanker.  I himmelen blir det ikke 
syndige tanker mer.

Religion er menneskets forsøk på å 
dekke seg til – kle seg – i sin egen 
rettferdighet. 



  

Vers 8 – 13  Mennesker flykter fra 
Gud, men Gud kaller på mennesker!
Vers 10 – Nakenhet er noe 
mennesker skammer seg over.  
Gud har ordnet det slik. De med en 
sløvet samvittighet og under 
djevelens kontroll har mistet denne 
skammen.

Mennesker skylder som regel på 
andre når de gjøre gale ting.



  

Vers 14 – Den forbannet slangen 
skal være en stadig påminnelse til 
oss om fallet.
Vers 15 – Det er rettet mot Satan 
som brukte slangen. 
 I «protevangelium» her ser vi et 
profeti om jomfrufødselen til 
Jesus, kvinnens Sæd, som skal 
fullstendig knuse Satan i første 
omgang ved korset og så ved 
tidens slutt ved å kaste ham i 
ildovnen.



  

Vers 16 – I Guds perfekte verden 
skulle fødsler være noe som førte kun 
til glede, ikke smerte.

Selv hennes oppdrag om å fylle 
jorden ved å føde barn kommer nå 
med sorg og smerte.

Den skaperordning med kvinnen som 
hjelper for mannen skulle få en vending 
som ville medføre sorg.



  

Vers 17 – 19 
Adams oppdrag om å legge jorda 
under seg blir forbundet med sorg og 
smerte.

Arbeid er nødvendig for menn.  
Lediggang er ikke bra for en mann.

Forkynneren 12,6-7  «Tenk på din skaper før 
sølvsnoren slites over .... Da vender støvet 
tilbake til jorden der det var før, og ånden 
vender tilbake til Gud som gav den.»



  

Vers 21 – Jesus er øverstepresten.  Han 
ordner med et offer for synd som dekker 
over våre synder.

Jesus bar forbannelsen på seg på 
korset.  Legg merke til disse ord: 
torner, svetten, smerte, døden

1) Vi må ha riktig klær for å nærme oss 
Gud.
2) Fikenblad holder ikke.
3) Gud må skaffe klærne. 
4) Klærne får vi kun gjennom Jesu 
død på korset.



  

Gud i sin nåde henviste mennesker ut 
av paradiset. En kjærlig Gud ville ikke la 
oss leve i våre synder evig.  Døden er 
en velsignelse i denne henseende.

Vers 24.  Det er tenkelig at hit kom 
mennesker for å møte Gud med offring. 
 Les 2.Mosebok 25,18-22 og Johannes 
20,12

Livets tre – Ordspråkene 3,18  11,30
                   13,12  15,4 - velsignelser  
                    i Gud.  Paralleler med
                    nattverden.


