
  

1. Mosebok kap. 4 og 5

Etter kap. 3 som omtaler syndens «rot» 
så har vi i kap. 4 syndens «frukt».

Den syndige naturen fører til elendighet.

Læren om de to veier.  En som fører bort 
fra Gud, og en som fører til Gud.
Les 1.Joh.3,10-12 om Guds barn og 
djevelens barn.



  

4,1 – Eva trodde at hun hadde fått løftets 
barn.  
4,2 - Hvorfor hadde man sauehold hvis det 
ikke var lov å spise kjøtt ennå?  (1.Mos. 9,3) 
Det var for klær og offringer.

4,3-5 – Fortolkningen har vi i Heb. 11,4. 
Kain demonstrere ikke tro.  Abel sier seg enig 
med Gud, Kain sier seg ikke enig med Gud.
Kain prøvde å rettferdiggjøre seg selv ved sitt 
flotte offer til Gud, ved gjerninger.  Religiøse 
mennesker liker ikke å bli minnet om Jesu 
blod som deres eneste redningen heller. 
(Judas 11)



  

Forskjellen mellom deres veivalg har 
ingenting med arv å gjøre, siden de hadde 
samme foreldre.

v.6-7 Kain får en ny anledning av Gud.

v.8 Jesus henviser til Abel som profet som
døde for sitt vitnesbyrds skyld i 
Lukas 11,49-51.  Legg merke til at det står 
«fra verdens grunnleggelse».
Les også 1 Joh. 3,12.

v. 9 Opprør mot Gud gjør at mennesker 
viser frekkhet mot Gud.  Slik er det også 
idag.  De mangler gudsfrykt.



  

v.10 Heb.12,24 Abels blod «taler» om mord, 
Jesu blod «taler» om frelse.

v.11-12 Er det fare for et folk som forkaster 
Gud, at Gud forbanner naturen og 
jordsmonnet der de bor?

v.16-24 Kains slekt.  (Hvem giftet han seg 
med? Kanskje det meststilte spørsmål om 
Bibelen.  Kan du svare på det? Les 5,4 og 
tenk litt etter....)
Legg merke til starten på flerkoneri i v.19.
Det hele rakner for slekta, og vi hører ikke mer 
om dem.



  

v. 25 Eva gir Gud ære.  Dette står i kontrast 
til Kains slekt.

v. 26 «På den tiden begynte de å påkalle 
Herrens navn.»  Set var far til den slekta 
som førte til Noa.  Vi ser en slekt som går 
på den rette veien.  Satan hadde seiret 
igjennom Kain, men Gud kom med utveien.



  

Kap. 5 begynner med disse ord:  «Dette er 
Adams slektsbok (toledot).»  Dette betyr 
nok at det var skriftlig material skrevet ned 
av Adam.

Fra 2,4b til 5,1a er signert Adam.  Fra 5,1b 
til 6,9a er signert Noa.  Dette er et mønster 
som går igjennom hele 1. Mosebok, og 
betyr at Moses hadde skriftlig material som 
han satt sammen og redigerte, ved den 
Hellige Ånd.



  

Her har vi den direkte linjen fra Adam til Noa. 
Det var 10 patriarker før flommen.

Historien om Enok er verdt å legge merke 
til.  Det virker som at fødselen til Metusalem 
gjorde noe positivt med ham.  Han ble en 
refsende profet (Judas 14-15) og var Guds 
mann i en ond tid.  Hans bortrykkelse er en 
skygge av  bortrykkelsen beskrevet i 
1. Tess. 4,17-18.  Les også Heb. 11,5-6

Metusalem var den lengstlevende av 
patriarkene  (969 år).  Hans navn kan bety 
«Når han dør skal det komme».  Det året han 
døde kom flommen.


