14. Gud husket Noah og alle som var i
arken. Gud spredte dem som gjorde
opprør ved Babels tårn.
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Konklusjon

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvordan er folk i dag sammenlignet med folk på Noahs tid?
Veldig lik dem. De fleste er opptatt av materielle ting.

Hvem talte til folket gjennom Noah, og som også taler til oss i dag gjennom Bibelen?
Guds Ånd.

Noah fortjente ikke å bli reddet av Gud. Hvorfor ikke?
Han var en synder som alle andre.

Hvorfor straffet ikke Gud Noah sammen med de andre?
Fordi Noah visste at han var en synder og stolte på at Gud ville frelse ham gjennom Forløseren som Han
hadde lovt å sende.

Hvordan skulle Noah bygge arken?
Nøyaktig etter Guds oppskrift.

Hva sa Gud om dørene på arken?
Det skulle være bare ei dør. Det er bare en vei for menneskene å bli frelst fra Guds vrede.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
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2.

Gud husket Noah og alle som var i arken.
Les 1. Mos 8:1-4.
Gud sendte en sterk vind som gjorde at vannet etter hvert ble tørket bort fra jorden og tørt
land kom til syne.
Hva lærer dette oss om Gud?
At Han er Skaperen som har makt til å kontrollere elementene.

Regnet og vinden var lydige imot Ham.
Salme 147:18 sier: ”Han sender sitt ord og smelter dem, han lar sin vind blåse og vannet
renner.”
Vers for læreren: Salme 148:8


Gud bevarte Noah og familien og alle dyra som var i arken.

Les 1. Mos 8:14-19.
Lærer: Vis på Kart 1 fjellet Ararat, som ligger i Tyrkia.


Gud gjør alltid det Han sier Han vil gjøre.
Gud sa at Han ville redde Noah og de som var i arken, og det gjorde Han. Han sa at alle
utenom arken ville bli utslettet, og det gjorde Han også.
Hva sier dette oss om Gud?
Gud er trofast, og Han vil aldri forandre seg.



Bibelens fortelling om vannflommen er sann.
Det er interessant å legge merke til at hvor som helst du reiser i verden, så har folk en
beretning om en vannflom. Disse historiene er blitt overlevert muntlig fra generasjon til
generasjon. Opprinnelsen til disse historiene er Bibelens fortelling om vannflommen. Men da
de ikke hadde noe nedskrevet, ble historiene forandret over tid.



Bibelens fortelling om vannflommen er skrevet ned av øyenvitner.
Hvem var øyenvitne?
Gud.

Det var Han som arrangerte hele hendelsen, og så gav Han oss en skriftlig nedtegnelse i 1.
Mosebok.
Lærer: Mange kristne vitenskapsmenn mener at en verdensomfattende vannflom i
Noahs dager forklarer at det finnes så mange fossiler av f.eks. dinosaurus og andre
utdødde dyrearter. De mener også at vannflommen er årsak til mange geologiske
formasjoner.
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For personlig studie: Answere in Genesis” http://www.answeringsingenesis.org
”Creation Ministries International” http://www.creation.com

3.


Gud gav Noah instrukser og satte regnbuen i skyen som et tegn.
Noah bar fram et offer av et dyr for Herren

Les 1. Mos 8:20-22.
Lærer: 1. Mos 8:20-22 forteller oss at Noah kom til Gud med et offer av et dyr. For å ha
dyr å ofre etter vannflommen, hadde Gud bedt Noah om å ta med 7 dyr av de rene
dyrene. ”Rene” dyr var de som kunne bli ofret til Gud (1. Mos 7:2-3). Av alle de andre
dyrene skulle Noah ta bare 2 av hver art.


Gud tok imot Noahs offer.
Gud aksepterte blodofferet Noah bar fram, akkurat som Han hadde gjort med Abels offer.
Noah og familien hans kom til Gud på Guds måte. De trodde på Ham. Gud, i sin nåde,
aksepterte dem.
Hvorfor krevde Gud blodoffer?
For å minne dem om at synd straffes med død.

Hvorfor kunne ikke blod av dyr betale for synden deres?
Fordi betalingen for synd er å bli evig skilt fra Gud.

Så hvorfor godtok Gud Noah og familien hans dersom blodoffer av dyr ikke kan betale for
synd?
Fordi de kom til Gud på Guds måte og stolte på at Han ville sende Forløseren.



Gud gav påbud og løfter til Noah.

Les 1. Mos 9:1-7.
I begynnelsen gav Gud Adam og Eva autoritet over alle dyrene. Gud gav samme autoritet til
Noah og hans sønner, Sem, Kam og Jafet.
Hvorfor kunne Gud gi dem autoritet over Hans skaperverk.
Fordi hele verden tilhører Ham.



Gud gav regnbuen som et tegn på Hans løfte.

Les 1. Mos 9:8-17.
Hvilket løfte minner regnbuen oss om?
At Gud aldri mer vil ødelegge hele jorden med en vannflom.

Det har gått mange tusen år siden Gud gav dette løftet. Gud er til å stole på. Han holder det
Han lover.

3

Leksjon 14

4.

Noahs sønner var stamfedre for menneskerasen.
Les 1. Mos 9:18-19.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Sem, Kam, Jafet.”
Alle mennesker i hele verden kommer fra disse tre mennene.



Nasjonene som stammet fra disse tre mennene, er oppnevnt i 1. Mosebok kapittel 10.
Dette kapittelet blir ofte referert til som ”Ættelistene.” Vi skal ikke studere dem her, men
stamfedrene til alle mennesker kan spores tilbake til ættelistene i 1. Mos 10.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Ættelistene.”
Hvorfor kan vi stole på det Gud sier om nasjonene?
Fordi Han var der, og Han alene kan fortelle oss detaljene.

Når vi tror Guds Ord, har vi et rammeverk der vi kan plassere arkeologiske funn og andre
historiske hendelser.

5.


Etterkommerne til Sem, Kam og Jafet var opprørske og stolte.
Igjen utbredte menneskene seg utover jorden.
Det hadde gått mer enn tre generasjoner siden Gud reddet Noah og familien hans fra
vannflommen. Igjen bodde det mye folk på jorden.

Les 1. Mos 11:1-4.
Lærer: Det er sannsynlig at Babels tårn ble bygget på den tiden Peleg ble født. Navnet
hans betyr ”deling.” Kanskje fikk han dette navnet for å huske Guds dom ved Babels
tårn. (1 Mos 10:22-25)


Etterkommerne til Sem, Kam og Jafet, vendte seg bevisst bort fra Gud.
Selv om de visste om Gud, brydde de seg ikke om hva Gud ville. De ville ikke stole på Gud
som Abel, Set, Enok og Noah hadde gjort. De brydde seg ikke om at de var syndere, så de bar
ikke fram noen offer for Gud.
Folket var under Satans innflytelse.



Tenk over hva de visste:
Hva visste de om skaperverket?
At det er en mektig Skaper.

Hva visste de om Gud gjennom fortellingene om vannflommen?
At Gud straffer synd.

Hva visste de om Gud når de så regnbuen?
At Gud er trofast.
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Hva visste de om Guds løfte om å sende en Forløser, og om å bære fram blodoffer av
dyr?
Det som forfedrene hadde fortalt videre til sine etterkommere.



De vendte seg vekk fra sannheten om Gud.
De hadde ingen unnskyldning. De ville ikke ære Gud og takke Ham for livet.
De fulgte mønsteret som er beskrevet om forfallstider.
Vers for læreren: Rom 1:18-25



Satan leder mennesker til å gjøre opprør imot Gud.
Satan vil at alle skal vende seg vekk fra Gud. Han bryr seg ikke om at de tilber avguder.



Det er lett for oss å forstå at det er meningsløst å tilbe avguder.
Men Satan er slu. Folk i vårt land tilber kanskje ikke sol og måne og slike ting, men Satan har
mange veier til å fange menneskenes tanker.
Hva er noen ting menneskene hengir seg til i stedet for å tilbe Gud?
Horoskop
Sport
Samle på materielle ting

En avgud er alt som tar plassen Gud skal ha i livet vårt. Satan bryr seg ikke om hva
menneskene tilber, så lenge det ikke er den sanne Gud.
Vers for læreren: Jes 42:8

6.


Etterkommerne til Sem, Kam og Jafet bygde en by og et tårn.
Etterkommerne til Sem, Kam og Jafet stolte på at menneskene visste vei, så de spurte ikke
Gud.
En mektig leder på den tiden var Nimrod. Han var kjent for å ha organisert byggingen av
mange store byer.
Vers for læreren: 1. Mos 10:8-10



En av byene Nimrod hadde stått for å bygge, var Babel.

Les 1. Mos 11:1-4 om igjen.
Byen Babel blir senere i Bibelen omtalt som Babylon. Den ligger ved elven Eufrat, 80 km sør
for det moderne Bagdad i Irak.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Babel.”
Lærer: Vis på Kart 1 området der Babel lå, plassert på sletten ved Eufrat – Tigris.
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Lærer: Det er mange arkeologiske funn i disse områdene som støtter fortellingen i
Bibelen.
Babylonisk historie forteller at byen var laget av samme sort murstein som er
beskrevet i 1. Mos 11:3. Rester av tårn funnet i sletten ved Eufrat-Tigris viser brent
leire og bek som nevnt i Bibelen.
I The Bible Knowledge Commentary, står det: ”På hver murstein var navnet til den
babyloniske guden Marduk innskrevet.” Marduk er et annet navn for Baal, en av de
falske guder folket tilba i stedet for den levende sanne Gud.
Det er antatt at tårn bygget i trinn, først ble bygget i Babylon. Og det ble sagt at toppen
nådde inn i himlene (1. Mos 11:4). Dette kunstige fjellet ble senter for
avgudstilbedelse. Det var et miniatyrtempel oppe på toppen.
I dag er det funnet mange rester av senere sivilisasjoner med slike trappetårn.
”Babylonerne var svært stolte over bygningene sine. De skrytte av at byen deres ikke
bare var uinntakelig, men også ”den himmelske by.” Babili betyr Guds port.


Da de bygde Babel, gjorde de med vilje imot Guds ordre.
Hva var det Gud sa til Adam og Noah?
At de skulle fylle jorden.

Les 1. Mos 1:28 og 1. Mos 9:1.
Selv om de visste om Gud bud om å fylle jorden, ville ikke folket bli spredt utover til
forskjellige steder.

Les 1. Mos 11:4 om igjen.
Folket i Babel ville opphøye seg selv, derfor overså de bevisst Guds vilje.


Gud så at folket bygde byen og tårnet.

Les 1. Mos 11:5.
Gud var fullt klar over deres planer. Selv om folket bevisst hadde fortrengt Gud, kunne de
ikke unngå Gud. De var fortsatt ansvarlig for sine gjerninger over for Gud.


Gud så dem, og Han ser oss.

Les Ordsp 15:3.
Hvorfor kan vi ikke holde noe hemmelig for Gud?
Han er allvitende og vet alle våre tanker og gjerninger.

7.


Gud spredte folket.
Ingen kan vinne som bevisst trosser Gud.
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Hva skjedde da Satan prøvde å ta Guds plass i Himmelen?
Han støtte Satan ned fra sin posisjon som leder for de andre englene.

Hva skjedde med Adam og Eva da de valgte å trosse Gud og åt av frukten på
Kunnskapens tre?
De ble skilt fra Gud ved død.

Hva skjedde med Kain da han nektet å bære fram et blodoffer?
Gud forkastet ham.

Hva skjedde med menneskene i Noahs dager som ikke vendte om?
De druknet i vannflommen.

Alle disse tapte i sin kamp imot Gud.


Ved Babel ser vi igjen at folk reiser seg i opprør imot Gud.
Folket ville opphøye seg selv ved å bygge en stor by og et tårn. De valgte å tilbe solen og
andre himmellegemer, i stedet for å tilbe Gud.
Tror dere Gud lot dem holde på med sine ting?
Absolutt ikke.



Gud tok kontroll over situasjonen.
Gud visste at om alle disse menneskene fortsatte å bo på et sted, ville de bare bli mer og mer
onde og opprørske.

Les 1. Mos 11:6-9.


Gud fikk de forskjellige slektene til å snakke forskjellige språk.
Hva var resultatet av den totale forvirringen at folk ikke kunne forstå hverandre?
De stoppet byggingen på tårnet, skilte lag og dro til forskjellige steder.

I ettertid har menneskene fortsatt med å flytte til andre landområder. De har også krysset
store hav.
På denne måten gikk Guds plan i oppfyllelse.


Dette var begynnelsen til alle de forskjellige språk og nasjoner i verden.
Før dette mirakelet snakket alle folk samme språk. Det var et språk Gud hadde gitt
mennesket.



Våre forfedre blant folket i Babel.
Våre forfedre var blant dem som forkastet Guds åpenbaring. De skapte sin egen forestilling
om hvordan Gud var. De vendte seg bevisst bort fra sannheten om Gud og tilba avguder.

Les Rom 1:21-23.
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8.

Konklusjon
Hva lærer vi om Guds karakter i denne leksjonen?
Lærer: La deltakerne svare, og finn ut om det er ting som må repeteres og
understrekes.
Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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