
F0rste Mosebog

Verdens skabelse

II
begyndelsen skabte Gud himlen og jor-

den.

Jorden var dengang tomhed og 0de, der

var m0rke over urdybet, og Guds and svaevede

over vandene.

3 Gud sagde: »Der skal vaere lys!« Og der blev

4 lys. I Gud sa, at lyset var godt, og Gud skilte ly-

5 set fra m0rket. I Gud kaldte lyset dag, og m0r-

ket kaldte han nat. Sa blev det aften, og det blev

morgen, f0rste dag.

6 Gud sagde: »Der skal vaere en hvaelving i van-

dene; den skal skille vandene !« Og det skete; I

7 Gud skabte hvaelvingen, som skilte vandet un-

der hvaelvingen fra vandet over hvaelvingen. I

8 Gud kaldte hvaelvingen himmel. Sa blev det af-

ten, og det blev morgen, anden dag.

9 Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle

sig pa et sted, sa det t0rre land kommer til sy-

10 ne!« Og det skete. I Gud kaldte det t0rre land

jord, og det sted, hvor vandet samlede sig, kald-

te han hav. Gud sa, at det var godt.

11 Gud sagde: »Jorden skal gr0nnes: Planter,

der saetter fr0, og alle slags frugttraeer, der

baerer frugt med kerne, skal vaere pa jorden.

«

12 Og det skete; I jorden frembragte gr0nt, alle

slags planter, der saetter fr0, og alle slags traeer,

der baerer frugt med kerne. Gud sa, at det var

13 godt. I Sa blev det aften, og det blev morgen,

tredje dag.

14 Gud sagde: »Der skal vaere lys pa himmel-

hvaelvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene

som tegn til at fastsaette festtider, dage og ar, I

15 og de skal vaere lys pa himmelhvaelvingen til at

16 oplyse jorden !« Og det skete; I Gud skabte de to

store lys, det st0rste til at herske om dagen, det

mindste til at herske om natten, og stjerner-

17 ne. I Gud satte dem pa himmelhvaelvingen til at

18 oplyse jorden, I til at herske om dagen og om
natten og til at skille lys fra m0rke. Gud sa, at

19 det var godt. I Sa blev det aften, og det blev

morgen, fjerde dag.

20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende

vaesener, og fugle skal flyve over jorden oppe
21 under himmelhvaelvingen !« Og det skete; I Gud

skabte de store havdyr og alle slags levende vae-

sener, der r0rer sig og vrimler i vandet, og alle

slags vingede fugle. Gud sa, at det var godt. I

22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugt-

bare og talrige, og opfyld vandet i havene! Og
23 fuglene skal blive talrige pa jorden !« I Sa blev

det aften, og det blev morgen, femte dag.

24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags

levende vaesener, kvaeg, krybdyr og alle slags

25 vilde dyr!« Og det skete; I Gud skabte alle slags

vilde dyr, al slags kvaeg og alle slags krybdyr.

Gud sa, at det var godt.

26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort

billede, sa de ligner os! De skal herske over ha-

vets fisk, himlens fugle, kvaeget, alle de vilde

dyr og alle krybdyr, der kryber pa jorden. « I

27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds bil-

lede skabte han det, som mand og kvinde skab-

28 te han dem. I Og Gud velsignede dem og sagde

til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jor-

den, og underlaeg jer den; hersk over havets fisk,

himlens fugle og alle dyr, der r0rer sig pa jor-

29 den!« I Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle plan-

ter, der saetter fr0, pa hele jorden og alle traeer,

der baerer frugt med kerne. Dem skal I have til

30 f0de. I Til alle de vilde dyr og til alle himlens

fugle, ja, til alt levende, der r0rer sig pa jorden,
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giver jeg alle gr0nne planter som f0de.« Og det

31 skete. I Gud sa alt, hvad han havde skabt, og han

sa, hvor godt det var. Sa blev det aften, og det

blev morgen, den sjette dag.

2Saledes blev himlen og jorden og hele

himlens hser fuldendt. I Pa den syvende

dag var Gud faerdig med det arbejde, han

havde udf0rt, og pa den S5rvende dag hvilede

han efter alt det arbejde, han havde udf0rt. I

3 Gud velsignede den syvende dag og helligede

den, for pa den dag hvilede han efter alt det ar-

bejde, han havde udf0rt, da han skabte.

4 Det var himlens og jordens skabelseshistorie.

Adam og Eva

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, I

5 var der endnu ingen buske pa jorden, og ingen

planter var spiret frem, for Gud Herren havde

ikke ladet det regne pa jorden, og der var ingen

6 mennesker til at dyrke agerjorden, I men en

kilde br0d frem af jorden og vandede hele ager-

7 jorden. I Da formede Gud Herren mennesket af

jord og blaeste livsande i bans naesebor, sa men-
nesket blev et levende vaesen.

8 Gud Herren plantede en have i Eden ude

mod 0st, og der satte han det menneske, han

9 havde formet. I Gud Herren lod alle slags trae-

er, der var dejlige at se pa og gode at spise af,

vokse frem af jorden, ogsa livets trae midt i ha-

ven og traeet til kundskab om godt og ondt.

10 I Eden udsprang en flod, der vandede haven.

Udenfor delte den sig og blev til fire str0m-

11 me. I Den f0rste hedder Pishon; den snor sig

gennem hele landet Havila, hvor der er guld. I

12 Guldet i det land er fint; der er ogsa bedellium

13 og shoham-sten. I Den anden flod hedder Gi-

hon; den snor sig gennem hele landet Nubien. I

14 Den tredje flod hedder Tigris; den l0ber 0st for

Assur. Den fjerde flod er Eufrat.

15 Gud Herren tog mennesket og satte ham i

Edens have, for at han skuUe dyrke og vogte

16 den. I Men Gud Herren gav mennesket den be-

faling: »Du ma spise af alle tr^eerne i haven. I

17 Men traeet til kundskab om godt og ondt ma du
ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal

du d0!«

18 Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at

mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjaelper,

19 der svarer til ham.« I Sa formede Gud Herren

alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og

han f0rte dem til mennesket for at se, hvad han

ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de

20 levende vaesener, blev deres navn. I Sadan gav

mennesket alt kvaeget, himlens fugle og alle de

vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjaelper,

der svarede til ham.

21 Da lod Gud Herren en tung s0vn falde over

Adam, og mens han sov, tog han et af bans rib-

22 ben og lukkede til med k0d. I Af det ribben,

Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han

23 en kvinde og f0rte hende til Adam. I Da sagde

Adam:

»Nu er det ben af mine ben

og k0d af mit k0d.

Hun skal kaldes kvinde,

for af manden er bun taget.

«

24 Derfor forlader en mand sin far og mor og bin-

der sig til sin hustru, og de bliver et k0d.

25 Adam og bans kvinde var n0gne, men de

skammede sig ikke.

Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have

3Slangen var det snedigste af alle de vilde

dyr, Gud Herren havde skabt, og den

spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt,

2 at I ikke ma spise af traeerne i haven?« I Kvinden

svarede slangen: »Vi ma gerne spise af frugten

3 pa traeerne i haven, I men frugten pa det trae,

der star midt i haven, bar Gud sagt, at vi ikke

1. KAPITEL

31 Freed 7,2g

2. KAPITEL

2 Hehr 4,4

3 hvilede: Se til 2 Mos 20,11.

Ez 20,12. Hehr 4,10

7 Det hebraiske ord for menneske er det samme som

navnet Adam.

Pa hebraisk er der ordspil mellem mennesket og jord.

1 Mos 3,19. Job 10,9; 33,4. 1 Kor is,45

9 1 Mos 3,22. Ab 2,7; 22,2

10 Ez 47,1-12

17 Rom 6,23

18 Freed 4,9-12

21 Adam betyder menneske.

21-23 / Kor 11,8. 1 Tim 2,13

23 Fa hebraisk er der ordspil mellem kvinde og

manden.

24 Matt 19,5. 1 Kor 6,16. Efs,3i

3. KAPITEL

1 Ab 12,9; 20,2

2 1 Mos 2,16



F0RSTE MOSEBOG 4

ma spise af og ikke r0re ved, for ellers skal vi

4 d0.« I Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal

5 1 ikke d0! I Men Gud ved, at den dag I spiser af

den, bliver jeres 0jne abnet, sa I bliver som Gud

6 og kan kende godt og ondt.« I Kvinden s4, at

traeet var godt at spise af og tiltraekkende at se

pa, og at det ogsa var godt at fa indsigt af, og

hun tog af frugten og spiste. Hun gav den og-

sa til sin mand, der var hos hende, og han spi-

7 ste. I Da abnedes deres 0jne, og de opdagede, at

de var n0gne. Derfor syede de figenblade sam-

men og bandt dem om livet.

8 Ved aftenstid h0rte de Gud Herren ga rundt

i haven. Da gemte Adam og bans kvinde sig for

9 Gud Herren mellem havens traeer, I Gud Her-

10 ren kaldte pa Adam: »Hvor er du?« I og han

svarede: »Jeg h0rte dig i haven og blev bange,

11 fordi jeg er n0gen, og sa gemte jeg mig.« I Han
spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er n0gen?

Har du spist af det trae, jeg forb0d dig at spise

12 af?« I Adam svarede: »Kvinden, du satte hos

13 mig, gav mig af traeet, og sa spiste jeg.« I Gud
Herren spurgte sa kvinden: »Hvad er det, du

har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig

til at spise.

«

14 Da sagde Gud Herren til slangen:

»Fordi du har gjort dette,

skal du vaere forbandet

blandt alt kvaeg

og blandt alle vilde dyr.

Pa din bug skal du krybe,

og st0v skal du aede,

alle dine dage.

15 Jeg saetter fjendskab

mellem dig og kvinden,

mellem dit afkom og hendes:

Hendes afkom skal knuse dit hoved,

og du skal bide hendes afkom i haelen.«

i6 Til kvinden sagde han:

»Jeg vil g0re dit svangerskab

plagsomt og pinefuldt,

i smerte skal du f0de b0rn.

Du skal begaere din mand,

og han skal herske over dig.«

17 Til Adam sagde han:

»Fordi du lyttede til din kvinde

og spiste af det trae,

jeg forb0d dig at spise af,

skal agerjorden vaere forbandet

for din skyld;

med m0je skal du skaffe dig f0den

alle dine dage.

i8 Tj0rn og tidsel skal jorden

lade spire frem til dig,

og du skal leve af markens planter.

19 I dit ansigts sved

skal du spise dit br0d,

indtil du vender tilbage til jorden,

for af den er du taget.

Ja, jord er du,

og til jord skal du blive.«

20 Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev

21 mor til alle mennesker. I Gud Herren lavede

skindt0j til Adam og bans kvinde og gav dem
22 det pa. I Og Gud Herren sagde: »Nu er men-

nesket blevet som en af os og kan kende godt

og ondt. Bare det nu ikke raekker handen ud

og ogsa tager af livets trae og spiser og lever

23 evigt!« I Sa sendte Gud Herren dem ud af Edens

have til at dyrke agerjorden, som de var taget

24 af. I Han jog mennesket ud, og 0st for Edens

have anbragte han keruberne og det lynende

flammesvaerd til at vogte vejen til Hvets trae.
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