1.Mosebok kap. 8
Klokken til høyre ble begravet under
storflommen omtrent år 2350 f.kr.

Vi leser 2.Petersbrev 3 som forklaring på
hvorfor mange ikke leser den første
delen av 1. Mosebok som historisk
beretning, og hvem disse er som
fornekter dens sannhet om storflommen.
Disse kan i sannhet kalles «holokost
fornektere» fordi de også fornekter at
Gud skal dømme verden nok en gang,
men med ild.

v.1-3 Flommen når høyeste stand og er på
retur. Vinden skaper bølger av enorme
dimensjoner. Vannet som flykter av de stigende
kontinenter tar med seg sedimenter og tilogmed
store steiner lange avstander, og deponere
disse. En studie av disse bevisene gjort av
dyktige og bibeltro geologer gir oss en bedre
forståelse av geologiske formasjoner, og gir oss
respekt for den voldsomme virkningen av
«mabbul» - storflommen.
Salme 104, 8 Fjellene steg opp og dalene
sank. I sammenhengen med vers 9 ser vi at
det handler i disse versene om flommen.

De høyeste fjellene i verden (også toppen av
Ararat) har fossiler av sjødyr.
De kontinentale landmasser har
gjennomgående lettere mineraler og
bergarter (granitter og sedimentære) enn i
havbunner (mye basalt). Siden jordskorpen
«flyter» så sank havbunnen i forhold til
kontinentene.
v. 4 Kan det være av betydning at datoen
for at arken «hvilte på» Ararat sammenfaller
med datoen for Israelsfolket kryssing av
Røde Havet, og med Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde??

v.5-12 Beretningen om de to fuglene.
Ravnen er en uren fugl, og duen er ren.
Ravnen hadde en festmåltid på alle de
døde kadaverne som fløt omkring. Duen
fant ingen hvile der.
Det «gamle mennesket» fråtser i verdens
tilbud, men det «nye mennesket» finner
ingen hvile i en dømt verden. Vi må finne
tilbake til «arken» Jesus.

v. 13-14 En historiebok gir alltid datoer og
tørre tall. Slik er det også her. Noa var ett år
og 10 dager i arken. 53 uker.

v.15-19 Gud talte. Gud befaler. Gud, som
førte alle landlevende slag til arken, skal nok
også sørge for at alt levende skal bre seg ut
over jorden. (1. Mosebok 1,22 – med Guds velsigning!)
Geologer som tror på Bibelens beretning her i
1. Mosebok sier dette om tida etter
storflommen:

Ettervirkningen av den årelange
flommen førte til fortsatt mye geologisk
aktivitet. Jordskorpen hadde vært utsatt
for store forandringer, havet var varmere
og kontinentene kaldere enn idag. Istida
kan kun forklares som resultat av
storflommen. De geologiske aktivitetene
avtok i århundrene etter storflommen.

v. 20 Noa demonstrerer troen på Guds Frelse.
Blodet av et rent dyr må utøses som et tegn på
Offerlammet som skulle bære verdens synd.
v. 21 Gud gir menneskeslekten en ny
begynnelse med en ny pakt.
Menneskeslekten bærer fremdeles på den
syndige naturen.
v. 22 Jorda skal ikke bestå evig, men så
lenge den gjør det skal Gud sørge for å
holde naturens sykluser igang. Gud viser
omsorg for alle mennesker.

Les Jesaja 54, 5-11
Kapittel 9 er en fortsettelse av Guds pakt
med Noa, hans familie og alt kjød. Pakten
gjelder fortsatt idag, så det er viktig at vi
kjenner den.

Så..... hvis Guds pakt med Noa holder,
og vi lever så lenge, skal det bli mer om
dette den 29. april. Håper vi møttes da!

