
  

1. Mosebok 7 
Innledningen til storflommen – mabbul 

Vers 1 – læren om rettferdiggjørelsen 
presentert for første gangen. Les om 
igjen 1. Mosebok 6,8-9. Nåden er alltid 
som resultat av at Gud ser oss i Kristus.  
Frelsen i gamle testamentet var «på 
krita» i påvente av Jesu forsoningsverk. 
Arken er redningen for Noe og familien.

Herren sier «Kom inn i arken». Gud tvinger 
ingen.



  

Vers 2-3 Rene dyr er dyr som er egnet til 
husdyrbruk.  Også til ofring.  Hensikten med 
arken er å holde «artene» - baramin – i live.

Baramin betyr «skapte slag».  
Baraminologi er en ny studieretning som 
sikter seg inn på å definere hvilke planter 
og dyr hører sammen.  F.eks. sebra og hest 
hører til samme «baramin».



  

Hvor mange baramin kunne passe i 
arken? Behøvde Gud å føre inn både to 
sebraer og to esler?



  

v. 4  - «sju dager» - en ukes nådetid igjen. 
Matt. 24,38

Frasen «enhver skapning» utelukker i seg 
selv muligheten for å tolke storflommen som 
en lokal flom.  Som vi leser videre så er 
flommen global.  

Les Esekiel 14,12-14



  

Joh. 10,9

Jeg er døren.  Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.

Les v. 5-10



  

Fra v. 11 ser vi fra Guds perspektiv.  Noa 
var ombord arken og Gud skulle ordne opp 
selv.  Trenger noen å bekymre seg for om 
alle dyrene er på arken?  Om hvordan man 
skal få vann under kjølen? Om hvordan 
man skal få lukket døra skikkelig? Har du 
lyst å bekymre deg for alt Gud skal gjøre, 
så er det ditt problem. Har du lært å stole 
på Gud?
v. 11 Det er hundre år siden Noa fikk Sem, 
Kam og Jafet. (5,32)  Nøyaktige datoer er 
gitt for en grunn. Se 8,4 – Fra starten av 
flommen til arken stå på Ararat fjellet var 150 
dager.  5 måneder á 30 dager.



  

«Alle kildene til det store dypet ble brutt opp.»
Dette var den direkte årsak til flommen.  Regnet 
kom som en påfølgende resultat.
De geofysiske konsekvenser av dette er absolut 
enorme!  Som en resultat av disse bevegelser i 
jordskorpen og årelang flom, så er jorda helt 
forandret fra «den daværende verden» 
(2. Petersbrev 3,6).  

En oppriving i jordskorpe ville medføre mye 
vulkansk aktivitet for å si det mildt.

Gode modeller lagt de to siste tiåra gir oss 
muligheter til å forklare hvordan storflommen 
forandret planeten vår.



  

v. 17 Arken begynte å flyte etter 40 dager.  
Vannet under arken hadde nådd ca 15 alen.

v. 18-20 Vi blir stadig minnet om hvor 
omfattende og voldsomt flommen var.  
«Alle de høye fjellene overalt under 
himmelen ble dekket.»  Språkbruken er 
ikke til å ta feil av.  Husk at vi nå har Guds 
perspektiv alene.

«femten alen til» indikerer at arken ville 
ikke kunne stå på fjell noen plass på 
kloden.



  

v. 21-23 Hvis dette er sant, hva vil man 
forvente å finne over hele kloden?

Man finner enorme flak med sedimentære 
(vannbårne) bergarter fulle av fossiler, dyr 
og planter fra både hav og land som ble 
raskt begravd i disse sedimentene.



  



  

Fiskens siste måltid



  

Science via Associated Press
(From www.msnbc.msn.com/id/7285683)



  

v. 24 Den høye intensiteten og økning i 
vannmengden fortsatte i fem hele måneder. 
De siste 7 måneder og 10 dager var det 
flomstadiet der fjellene reiste seg opp og 
dalene sank ( Salme 104,5-9).

Geologer som tror på Bibelens beretning 
forstår ting de ser i jordskorpen på en helt 
annen måte enn de som tror at ting har 
blitt sånn over milliarder av år med 
langsomme prosesser.



  



  



  



  
Polystrate fossiler går gjennom 

flere «millioner av år»



  



  



  



  



  



  

Var det
Litt vann over et langt tidsrom?

Eller mye vann over et kort tidsrom?


