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1.0 Introduksjon 

 

1.1 Problemstilling 

 

På hvilken måte er Genesis 1,1-2,3 strukturert satt sammen, og hva forteller 

rammefortellingen oss om bruken av fellesorientalsk kosmologi? 

 

1.2 Innledning 

De ulike skapelsesberetninger kommer fra mange av de ulike kulturene som vi finner i fra den 

antikke verden, disse skapelsesberetningene avslører hvordan de tror at verden ble skapt. 

Disse forskjellige beretningene var i stor grad polyteistiske. Religion har vært og kan være på 

mange måter, en metode å forklare verden på. Det er oss mennesker sin natur å undre på 

hvorfor vi eksisterer. Det er derfor vi ofte velger å bruke religion til å berolige våre tanker 

med forklaringer på supermenneskelige vesener, eller transcendente vesener, de som skaper, 

former og vokter vår verden. Men hvis de ulike religioners redskaper var direkte spesifisert 

hos de forskjellige forfatterne av de forskjellige gudene, hvorfor er de liknende i 

sammensetning? Det er sjangere som har en lignende konstruksjon i sine ulike brikker, 

akkurat som in moderne litteratur. De pleide å være typisk for en skapelsesberetning å ha en 

viss struktur, dette var i oldtiden. Overføringen av ideer fra en liten by eller situasjon til en 

annen var en betydelig treigere prosess i oldtiden, dette er noe som skjer mye raskere i 

moderne tid. Likevel så skjedde det fremdeles kulturelle diffusjoner. Strukturen av religiøse 

tekster ble godt kjent blant folket etter at den religiøse praksisen, tro og tekst ble spredt til sine 

naboland. Gjennom denne oppgaven kommer jeg til å se nærmere på hvordan Den første 

skapelsesberetningen (Gen 1,1-2,3) er strukturert samme, for å deretter se på dens 

fellesorientalske kosmologi.  

 

1.3 Forforståelse og bakgrunnskunnskap 

Alle vi vil sitte med forutsetninger når vi kommer i møte med en ny tekst. Dette vil da også 

utgjøre om teksten blir forståelig eller uforståelig. Alt dette skal vi ta med oss inn i 

forståelsesprosessen. Hans-Georg Gadamer (1900-2002) var en av de fremste representantene 

for hermeneutikken, så han trekker vi inn nå som vi har snakket litt om de hermeneutiske 

utfordringene i arbeidet med antikke tekster. Gadamer tar i boken «Sannhet og metode» et 
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oppgjør, dette oppgjøret handler om den modernistiske tanken om at man kunne få en innsikt i 

objektive sannheter, dette ved hjelp av en bestemt metodisk fremgangsmåte. Gadamer mener 

at man skal innstille seg på at forståelser og fortolkninger alltid vil oppstå i et samspill 

mellom det tolkeren fortolker og historien. Den filosofiske hermeneutikken er ifølge Gadamer 

ikke konkret, men denne peker heller på forståelsens forutsetninger. Denne vil være med på å 

analysere hva som skal til for at en forståelse skal finne sted, og den vil også peke på hva som 

er grunnen til at mennesker misforstår hverandre. Derfor mener han at ubetinget forståelse 

ikke vil være mulig. I lys av dette har et grunnlag blitt skapt for tanken om at forståelsen alltid 

vil være ledsaget av bevisste og ubevisste forventninger. Disse forventninger er det vi vil kalle 

for «fordommer» eller «formeninger». Vi har et utgangspunkt som sier at det ikke finns et 

nøytralt ståsted som vi kan tolke verden objektivt fra. Våre fordommer trenger ikke 

nødvendigvis å være bundet til noe negativt, men det vil heller virke som en forutsetning for 

at vi i det hele tatt skal klare å orientere oss. Forutsetningene for oss vil danne en oversikt 

over hva slags muligheter vi har. For Gadamer vil historien bety at det leverer rammene for 

hver enkelt menneskets handlinger. Tolkningen som da blir tatt, vil skje som en forlengelse av 

en historisk-betinget oppfattelse, som peker på at en enkelt person aldri ville kunne undra seg 

historien. 
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2.0 Tekstkritikk og oversettelse 
 

Tekstkritikk omhandler naturen og opprinnelsen til alle vitner til en sammensetning eller 

tekst, i vårt tilfelle de bibelske bøkene. Denne analysen innebærer som regel et forsøk på å 

oppdage den opprinnelige formen av detaljer i en sammensetning eller tekst. Men likevel hva 

som utgjør en tekst til en «original tekst» bidrar til mye debatt. For i løpet av en slik 

forespørsel blir det gjort forøk på å beskrive hvordan en tekst ble skrevet, endret og/eller 

overført fra en generasjon til neste. De skriftlærde som uttrykket sitt syn på originaliteten av 

sin lesning, gjorde det, samtidig som de vurderte deres komparative verdi. Denne 

sammenligningen, som oppstår i det sentrale området av tekstpraksisen, refererer ofte til 

verdien av lesningen som er inkludert i tekstbevisene. Men med dette sagt så er det ikke slikt 

at alle forskjeller bør underkastes en tekstvurdering. For vi kan simpelthen påpeke at (grupper 

av) avlesninger ble produsert i litterære vekststadier av de bibelske bøkene. For litterære eller 

redaksjonelle varianter skulle ikke bli utsatt for tekstmessige evalueringer, siden de ikke ble 

produsert i løpet av tekstens overføring. Samtidig så kan vi legger merke til at det kompliserer 

vanskeligheten ved å gjenkjenne lesninger av denne typen for tekstlige evalueringer.1 

 

Den oppmerksomme leseren vi på mange måter merke seg at denne definisjonen ikke 

spesifikt trenger å referere til den tradisjonelle teksten vi finner i hebraisk-arameisk tekst, den 

såkalte massoretiske teksten, men heller til alle former for skrift. For målene med tekstkritikk 

har ikke endret seg med oppdagelse av nye viktige bevis, som det i Judeaørkenen. Men 

påpeker heller kvantiteten og karakteren i tekstene, som igjen er med på å kaste nytt lys over 

kildene som ble kjent før 1947. Samtidig påpeke kryssbefruktningen mellom tekstkritikk, 

eksegese og litterær kritikk. For et av de langt mer praktiske resultatene av tekstdata er at den 

skaper mer verktøy for eksegesen av hebraisk-arameisk tekst.2 

 

Jeg skal gjennom dette kapittelet oversette Genesis 1,1-2,3, for så å se på litt på tekstkritikken 

og tekstlige kommentarer. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf 
2 http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf 

http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf
http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf
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2.1 Oversettelse 

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var formløs og tom, og mørket (var) 

over overflaten av dypet, og Guds ånd svevde over overflaten av vannene. 

Og (så) sa Gud: «La det bli lys, og det ble lys», og Gud så at lyset (var) godt. Og Gud skilte 

mellom lyset og mellom mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble 

kveld og det ble morgen den første dag. 

Og Gud sa: «La det bli en hvelving i midten av vannene og la det bli skille mellom vannene 

(og) vannene». Så lagde Gud hvelvingen og han skilte mellom vannene som (var) under 

hvelvingen og vannene som (var) over hvelvingen, og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen 

himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen den andre dag. 

Og Gud sa: «La vannene under himmelen samle seg sammen på en plass, og la tørt (land) bli 

vist», Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre (land) Jord, og samlingen av vannene kalte han 

hav. Og Gud så at (det var) godt. Og Gud sa: «La jorden frembringe gress (og) urter (som) 

gir frø, (og) tre (som) gir frukt, frukt i henhold til sitt slag, hvis frø (er) i seg selv på jorden», 

og det ble slik. Og jorden frembragte gress (og) urter, (som) gir frø i henhold til sitt slag, og 

tre (som) gir frukt, hvis frø (er) i seg selv i henhold til sitt slag, og Gud så at (det var) godt. 

Og det ble kveld, og det ble morgen den tredje dag. 

Og Gud sa: «La det bli lys i hvelvingen i himmelen for (å) skille mellom dagen og mellom 

natten, og la dem være til tegn for dager og sesonger og år. Og la dem være lys i hvelvingen i 

himmelen for (å) skinne på Jorden», og det ble slik. Og Gud lagde to store lys, det største til å 

regjere dagen, det mindre til å regjere natten. Og (han lagde) stjernene. Og Gud satte dem på 

hvelvingen i himmelen til (å) lyse på Jorden, og til å regjere over dagen og over natten, og til 

å skille mellom lyset og mellom mørket. Og Gud så at (det var) godt. Og det ble kveld, og det 

ble morgen den fjerde dag. 

Og Gud sa: «La vannene strømme med overflod av levende skapninger, og fugler som flyr 

over jorden på tvers av hvelvingen på himmelen». Så skapte Gud (de) store havskapningene 

og alle levende ting som rører (seg) som det flommet av i vannene, etter deres slag, og vær 

bevinget fugl etter deres slag. Og Gud så at (det var) godt. Og Gud velsignet dem siende (å 

sa): «Vær fruktbare og multiplisere, og fyll vannene i havet, og fuglene la multiplisere på 

jorden. Og det ble slik, og det ble kveld, og det ble morgen den femte dagen. 
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Og Gud sa: «La jorden frembringe levende skapninger etter sitt slag, fe og krypende ting og 

ville dyr av jorden (alle) etter sitt slag». Og det ble slik. Og Gud lagde de ville dyr av jorden 

etter sitt slag, og fe etter sitt slag, og alt som kryper på jorden etter sitt slag, og Gud så at (det 

var) godt. Og Gud sa: «la oss lage mennesket i vårt bilde etter vår likhet, og la dem regjere 

over fiskene i havet, og fuglene i luften, og over feet og over all krypende ting som kryper på 

Jorden». Så skapte Gud mennesket i hans (eget) bilde, i Guds bilde skapte han dem, (til) mann 

og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: «bli fruktbare og 

multiplisere, og fyll jorden og undertrykk den og ha herredømme over fiskene i havet, og over 

fuglene i luften, og alle levende skapninger som beveger seg på Jorden.» Og Gud sa: «Se! Jeg 

har gitt deg alle urter (som) bærer frø som er på overflaten av Jorden, og vært tre som bærer 

frukter med frø i seg skal være mat for deg. Og alle ville dyr av jorden, og alle fugler i luften, 

og alt som kryper på jorden som (har) livspust, alt (har heg gitt) grønne utrer til mat», og det 

ble slik. Og Gud så alt han hadde laget, og (det var) faktisk veldig godt, og det var kveld, og 

det var morgen den sjette dagen. 

Så ble himmelen og jorden, og alt som lever ferdig. På den syvende dagen fullførte han sitt 

arbeid som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dagen fra alt arbeidet som han 

hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dagen, og han helliget den fordi på den hvilte Gud 

fra alt arbeidet han hadde skapt og fullført. 

 

2.2 Tekstkritikk 

 

 Chapter 1. 

4QGenb: 
1:1–28; 4QGeng: 
1:1–11, 13–22; 
4QGenh1: 1:8–10; 
4QGenk: 1:9, 14–16, 
27–28; 4QGend: 
1:18–27; 1QGen: 
1:18–21; pap4QGen(?) 
(4Q483): 1:28. 
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 Genesis 1,5 

1. 4QGeng. dag MT  
SP LXX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genesis 1,9 

Selv om ingen varianter fra 
rullene ennå hat arbeidet seg 
inn i moderne 
bibeloversettelsen av Genesis, 
viser fotnoter 3 og 4 i vers 9 
fremste kandidater. 
Forløperen til Septuagint 
lesingen av «gathering» 
(miqveh) i stedet for det 
tradisjonelle hebraiske «place» 
(maqôm) finnes i Dødehavet. 
Klassifisert som 4QGenh1. I 
tillegg er oppnåelsen av Guds 
befaling (fotnote 4) igjen 
funnet på gresk, tydelig i 
4QGenk. Selv om de fleste 
variantene fra rullene ikke 
nødvendigvis er bedre, kan 
begge disse lesingene 
representere tekstens 
opprinnelige form.  
 
2. 4QGeng. under MT SP. 
 
3. 4QGenh1 LXX. Plass 4QGenb 

MT SP. 
 
4. 4QGenk LXX. Ikke i 4QGenb 

MT SP. 
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Genesis 1,14 

5. 4QGeng. og la dem være 
4QGenb 4QGenk MT SP. 
6. 4QGenk LXX. Ikke i MT SP 
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 Genesis 1,22 

7. 4QGeng SP. La fuglene 
4QGenb MT. 
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 Kapittel 2 

4QGenk: 2:1-3; 4QGeng: 2:6-7 
(or 18-19); 4QGenb: 2:14-19; 
4QGenh2: 2:17-18 

 

 

2.3 Tekstkommentarer              

Vers 

 

Problemstilling Tolkning Kommentar 

1,1a 

 

 

Mangel på bestemt 

artikkel i hebraisk 

tekst. 

«I en begynnelse» og 

ikke «I 

begynnelsen». 

Her er det fokus på 

vokaltegnene. Derfor 

ikke relevant i LXX. 

Merk: 1,1a blir 

stående som en 

henvisning til det 

som kommer i v. 1,2 

1,1b ָּׁ ִיםַהש ת ַמַ֖ ֵ֥ ֶרץ ְוא  ָֽ א  ה   

= Himmelen og 

Jorden 

Kosmisk konsekvens 

kontra en jordlig 

hendelse.  

Antyder en kosmisk 

fremstilling av 

skapelse, men 

påpeker kun jordens 

skapelse. 

1,1b 

 

 

הּו   ת ֹ֙

Kontra:  

ἀόρατος 

LXX: «usynlig og 

umøblert.» Kontra 

Hebraisk «Formløs, 

forvirring, 

uvirkelighet, 

tomhet». 

Valg av ord har ført 

til større stridighet 

med tanke på 

opprinnelig 

betydning av den 

hebraiske teksten. 

1,1c 

 

 

Fravær av  ֵ֣י נ  פְּ  
«overflaten av» 

havet. og ikke bare 

«Over havet» 

 

1,2b 

 

 

 

֑הֹום  ,Dyp, hav =  תְּ

Ur-hav. 

Mørket og dypet 

synonymer på kaos. 

Står som 2 av 3 kaos 

elementer i ָּׁ הּו הּו ת ֹ֙ ב ֹ֔ ו   

(Den siste er «tom-

tomhet») i Genesis 

1. Kan referere til 

skapelsesberetninger 

og myter nær 

oldtidens 

Mesopotamia.  

Enuma Elish, myter 

rundt guden Marduk: 
I Enuma Elish er 

Dypet personifisert 

som gudinnen 

Tiamat, fienden av 

guden Marduk. Her 

er det den formløse 

kroppen av ur-

vannet som rundt 

den beboelig verden, 
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senere ble utløst i 

løpet av syndfloden, 

da "alle kilder i det 

store dyp braste ut 

"fra vannet nedenfor 

jorden og fra" 

vinduet "i himmelen. 

1,2c    ּוח רֵ֣  ,Ånd, vind = וְּ

pust 

Salme 18,16 påpeker 

«pust»: «De dype 

renner i havets bunn 

ble synlige, jordens 

grunnvoller ble lagt 

bare - ved din 

trussel, Herre, ved 

pusten fra din neses 

ånde.» 

Tolkningen har ført 

til ulike konflikter 

med tanke på Den 

hellige ånd i NT. 

Altså en tradisjonell 

tolkning basert på 

kristen symbolikk. 

Victor Hamilton 

påpeker bruken på 

«Guds ånd», men 

likevel avviser 

relasjoner med NTs 

«Den hellige ånd».i 

1,7 

 

 

Fravær av  ן ָֽ ְַֽיִהי־כ    ַוָֽ
i LXX 

«Og det ble slik» Fravær skyldes LXX 

karakteristikk om å 

standardisere 

formelen (Lik som 

7-formelen).  

1,8 

 

 

Tillegg i LXX: καὶ 

εἶδενָּׁὁ θεὸςָּׁὅτιָּׁ

καλόν 

«Og Gud så det var 

godt» Likt som i 

v.1,7. LXX prøver å 

standardisere 

teksten, men feiler i 

å gjøre det. 

Grunn: Himmelen 

var ikke ferdig før 

dag 4. 

1,9 

 

 

Tillegg i LXX Og 

Qumran: καὶ 

συνήχθηָּׁτὸ ὕδωρָּׁ

τὸ ὑποκάτωָּׁτοῦ 

οὐρανοῦ εἰςָּׁτὰςָּׁ

συναγωγὰςָּׁαὐτῶν 

«Og vannet som var 

under himmelen 

samlet seg og det 

tørre land kom til 

synet».  

Følger morfologisk 

formel som i 

hebraisk tekst, ved 

unntak av utførelsen 

«og det ble slik». 

1,14 

 

 

Tillegg i LXX: τοῦ 

οὐρανοῦ εἰςָּׁ

φαῦσινָּׁτῆςָּׁγῆς 

«Til å gi lys på 

jorden» 

Typisk tillegg for å 

harmonisere teksten. 
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1,20 

 

Tillegg i LXX: καὶ 

ἐγένετοָּׁοὕτως 

«Og det ble slik» Igjen LXX prøver å 

standardisere 

formelen. 

1,28 

 

 

Tillegg i LXX: καὶ 

πάντωνָּׁτῶνָּׁ

κτηνῶνָּׁOG καὶ 

πάσηςָּׁτῆςָּׁγῆς 

«og alle kveg» og 

«Og hele Jorden» 

Igjen LXX prøver å 

standardisere 

formelen. 

2,1a 

 

 

Tillegg i LXX: καὶ 

συνετέλεσενָּׁὁ 

θεὸςָּׁἐνָּׁτῇ ἡμέρᾳ 

τῇ ἕκτῃ 

«Og Gud fullførte på 

den sjette dagen» 

En tolkning som kan 

være ment til å 

understreke all 

mistanke om at Gud 

var aktiv på den 

syvende dagen. 

3 

 

2.4 Feiltakelser, rettelser og endringer i tekstene  

Når det kommer til det å arbeide med tekster – gamle og nye – som overføres fra generasjon 

til den neste, er det å anta at tekstene på en eller annen måte er blitt skadet. For moderne 

komposisjoner er prosessen med tekstoverføring fra skriving til utskrift relativt kort. Dermed 

begrenser også dette mulighetene for at teksten blir skadet. Men med eldre tekster, spesielt 

hebraisk-arameisk tekst, var disse forstyrrelsene (det tekniske begrepet for ulike former for 

«feil») hyppigere som følge av den store kompleksiteten skrivingen på papyrus og lær 

innebar, i tillegg til lengden det tok for overføringsprosessen. Og antallet faktorer som på en 

eller annen måte kunne ha skapt korrupsjoner er stor. Blant annet kan slike korrupsjoner ha 

kommet fra blant annet uklar håndskrift, ujevnhet i lær eller papyrus overflate, bokstaver som 

kan ha blandet seg inn i teksten, mangel på vokalisering, skriftlige korrigeringer ikke forstått 

av neste generasjon skriftlærde, osv. For korrupsjoner som ulike former for skriftlige inngrep 

(dette da som endringer, rettelser, etc.) er i utgangspunktet svært tydelig i alle tekstlige vitner 

om hebraisk-arameisk skrift. Dette inkluderer også gruppen av tekster som nå kalle for 

middelalder massoretisk tekst, så vel som sine forgjengere, proto-massoretisk (også kalt for 

proto-rabbinske) tekster. For de som kanskje ikke er klar over detaljene i tekstkritikken kan på 

mange måter ikke tro og forvente forstyrrelser i den massoretiske teksten, eller andre hellige 

tekster. En tilnærming til soferim og masoretene er faktisk åpenbart i noen av deres teknikker. 

                                                           
3 Egen oppgave I TEOL4101 – Gammeltestamentlige kjernetekster (ca. 3 år siden). Levert ved teologisk fakultet, 
universitet i Oslo. 
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Teknikker som blant annet innebar at de telte alle bokstavene i tekstene for å unngå 

korrupsjoner gjennom sitt arbeid. Men likevel oppstår korrupsjoner. Til tross for deres 

presisjon, inneholdt selv disse manuskripter som ble skrevet og vokalisert av masoretene, 

korrupsjoner og endringer. Noe som også er verdt å merke seg er at allerede før masoretene, 

og soferim før dem, hadde tekster som allerede hadde korrupsjoner og manipulasjoner før de 

skriftlærde begynte å behandle tekstene med stor ærbødighet. Derfor er det å anta at både 

soferim og masoretene paradoksalt nok en omhyggelig tekst som allerede var skadet.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf 

http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/events/2016/Tov-TCHB-1.pdf
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3.0 Strukturen i Gen 1,1-2,3 

Genesis 1,1-2,3 er det førte kapittelet vi møter i det vi åpner Bibelen, og kanskje et av de 

kapitlene i Bibelen som på en eller annen måte fremstår som svært kontroversielt. Hva er det 

egentlig teksten ønsker å fortelle oss? Hva var det forfatteren av teksten ønsket å formidle? Vi 

kan i utgangspunktet stille flere konkrete spørsmål til teksten og dens antatte budskap, men 

for å komme i dybden på dette så må teksten analyseres. I dette kapittelet skal jeg sette opp 

den strukturelle rammen for Genesis 1,1-2,3.  

 

3.1 Fortellingsmønsteret i Genesis 1,1-2,3 

Den første skapelsesberetningen kan deles inn på mange ulike måter, men det er et sentralt 

mønster som er verdt å nevne først. Dette mønsteret sentraliserer seg rundt to sentrale poler i 

fortellingsmønsteret. En slik inndeling kan i enkle trekk settes opp slik: 

            1) 2) 

            Dag 1 – Lys Dag 1  Himmelen  

            Dag 2 – Himmel Dag 2  Himmelen  

            Dag 3 – Jord (Planter) Dag 3    Jorden  

            Dag 4 – Sol, Måne, Stjerner Dag 4   Himmelen 

            Dag 5 – Fugler Og Fisker  Dag 5   Jorden 

            Dag 6 – Dyr Og Mennesket Dag6   Jorden 

            Dag 7 – Sabbath  Dag 7   Jorden5 

 

1) Her kan vi se at Gud skaper Lyset på dag 1, og dag 4 skapes det som skaper / gir lys 

(Sol, måne og stjerner). Dag 2 skapes himmelen, og dag 5 fugler. Vi ser altså at den 

første skapelsesberetningen først forteller oss om rammen, altså lys og himmel, for så 

å gi en form for utarbeidelse av innholdet av rammen.  

 

2) Det narrative bildet vi finner i Gen 1,1 – 2,3 består av to sentrale poler som støtter opp 

fortellingsmønstret. Disse polene er Himmelen og Jorden, og går igjennom den første 

skapelsesberetningen frem til v. 26 – 30 hvor da hovedfokuset forlater Himmelen og 

                                                           
5 J. Wenham, G. (1987). Word Biblical Commentary: Genesis 1-15. Michigan: Zondervan. S. 1-20 
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Jorden, og avsluttes med fokuset på mennesket. Dette er noe vi også kjenner igjen i 

den andre skapelsesberetningen hvor rammer kan påpeke ett krav som stilles for at liv 

kan leve. Med andre ord ser vi at Gud skaper Adam og Eva for å dyrke jorden «Og 

Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den.» (Gen 

2,15 NBK).6 

 

A Til å skille dag fra natt (14a) 

B Være tegn for høytider, dager og år (14b) 

C Være lys på himmelhvelvingen og skinne over jorden (15) 

D Herske over dagen (16a) 

D Herske over natten (16b) 

C Til å lyse over jorden (17) 

B Til å herske over dagen og over natten (18a) 

A Til å skille lyset fra mørket (18b) 

 

Over legger vi merke til et såkalt kiastisk mønster som vi finner i Genesis 1. Jeg kommer til å 

snakke mer om dette litt senere. Men over legger vi merke til at selve fullførelsen av en hellig 

ordre (v. 14-15), kommer i motsatt rekkefølge i v. 17-18. Samt at solen og månen sentraliseres 

i v. 16.7 Vi legger også merke til at teksten vi finner i Gen 1 bruker en bestemt struktur som 

først begynner med en introduksjon til det som senere skal skje, for så å avslutte det hele med 

å henvise til en bestemt tidsorden. Dette er også noe som er med på å følge teksten gjennom. 

Likevel er det enkelt unntak som nevnt over. Under ser vi hvordan rammefortellingen på 

enkel måte kan deles inn:    

I. Introduksjon «Da sa Gud» 

II. Ordre «La det bli» 

III. Fullførelse «Og det ble slik» 

IV. Dom «Og Gud så at det var godt» 

V. Tidsorden «Og det ble kveld…»8 

 

                                                           
6 J. Wenham, G. (1987). Word Biblical Commentary: Genesis 1-15. Michigan: Zondervan. S. 1-20 
7 J. Wenham, G. (1987). Word Biblical Commentary: Genesis 1-15. Michigan: Zondervan. S. 1-22 
8 Westermann, C. (1994). Genesis 1-11: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. S. 80-88 
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Disse fem ulike frasene som går gjennom fortellingsrammen vi finner i Gen 1, har en sentral 

funksjon for fortellingsmønsteret. Claus Westermann er tidlig ut med å poengtere at disse 

frasene på mange måter fremstår som en del av en større prosess i fullførelsen av en hellig 

ordre.9 Skapelsens konto blir introdusert i ordene «Da sa Gud». Vi får derfor elementer som: 

(I) Ordren som den fremstår i teksten er formulert i Jussiv.  י ֑אֹור ִ֣  ,Verb qal היה) ְיה 

imperfektum, 3 person, maskulin, singularis, jussiv – å bli. 

(II) Oppfyllelsen av den tidligere gitte ordre er likeså rapportert i  י־ֽאֹור ְַֽיה  ֽ  Og det ble») ו 

lys») 

(III) En ordre har i de fleste sammenheng en betydning innenfor et gitt samfunn, og er 

derfor også relatert til det. Objektet og fullførelsen av ordren må på mange måter 

være for det gode i noe eller noen. Dette er med på å skape en reaksjon. En 

reaksjon på skapelsens ros som inneholder den guddommelige dommen og 

godkjenningen, fordi det ennå ikke er noe der som kan hylle Gud. 

(IV) Setningen gir uttrykk for en refleksjon i det at hyllesten av Gud ikke kan separeres 

fra hans arbeid, fordi hans arbeid krever en responderende hyllest. 

(V) Det femte elementet viser langt mer til skapelsesberetningens kildetilhørighet. For 

P er tidsorden en svært dominerende og betydningsfull faktor for 

fortellingsrammen. Alt som skjer må, ifølge P, følge en satt tidsorden, slik at 

rammefortellingen får en kronologi som går gjennom tekstens narrativ. I det Gud 

begynner skapelsen, settes han også inn i en tidsorden, derfor blir også alt det som 

blir skapt derifra satt inn i tidsordenen.10 

Det kan være lett å misforstå utgangspunktet til P, hvis utgangspunktet er å regne som en 

langt mer generell og abstrakt oppfatning av «Ordet». Skapelse gjennom «Ord» er ikke å 

regne som en sentral faktor for P. P på sin side setter heller et større fokus på å sette 

skapelsesberetningen inn i et nettverk av setninger som alle følger rekkefølgen i et mønster 

(Ordre – Fullførelse av ordre). Det store fokuset på «Ordet», er et sentralt element i P 

teologien. For alt som skjer har sin kjerne i Guds ord. Disse frasene som går igjen gjennom 

skapelsesberetningen utformer i seg selv en struktur som går ut på fullførelsen av en 

kommando gitt av Gud. Disse frasene som går igjen gjennom skapelsesberetningen utformer i 

seg selv en struktur som går ut på fullførelsen av en kommando gitt av Gud. Dette blir da 

                                                           
9 Westermann, C. (1994). Genesis 1-11: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. S. 84-85 
10 Westermann, C. (1994). Genesis 1-11: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. S. 84-87 
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introdusert gjennom «Og Gud sa».11 Det eneste som er forskjellig mellom Guds handling 

gjennom historien og hans handling i skapelsen, er at ordrene gitt i historien er rettet til en 

spesifikk person (Abraham: «Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og 

etterkommerne dine, fra slekt til slekt.» (Gen 17,9) eller gjennom en mellommann (Moses: 

«Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre!» 

(Ex 14,15), mens den i skapelsen ikke retter fokuset til en spesifikk person, men herrer til 

skaperverket i seg selv. Skapelsesberetningens strukturelle utforming har en viktig faktor i 

forståelsen av teksten som et litterært verk. Spesielt viktig er det å kjenne til P teologi i det 

teksten skal kunne tolkes, bearbeides og analyseres. Og den strukturelle betydningen 

skapelsesberetningen har i P narrativ kan kun skjønnes i å se på konteksten i teologien som 

befinner seg innen den prestelige kildens tekster. Spesielt kan vi legge merke til de 

gjentagende frasene som befinner seg i Gen 1, som er med på å gi teksten karakter, og som 

helhetlig er med på å indikere at teksten helhetlig er en del av en oppfyllelse av en ordre som 

allerede fant sted i Gen 1,1 «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.».12 

I tillegg til disse inndelingene kan vi også dele den første skapelsesberetningen inn i to deler. 

Som jeg nevnte litt tidligere ser vi at fortellingsrammen vi finner i Gen 1,1 – 2,3 består av to 

sentrale poler som støtter opp fortellingsmønstret. Men vi kan også merke oss noe annet, 

nettopp betingelsene på en eksistens. Vi kan derfor dele inn Gen 1,1 – 2,3 inn i to deler slikt: 

 

Betingelser for at liv kan leve: Livet som Gud skaper 

            - Lys og mørket (1,1 – 5) - Planter (1, 11 – 13) 

            - Vann og jord (1,6 – 10) - Dyr (1,24 - 25) 

 - Mennesket (1,26 – 27) 

 

Vi ser at i første del av skapelsesberetningen (Gen 1,1 - 10) danner et bilde på 

opprettholdelsen av naturen og betingelsene som skal til for at liv i utgangspunktet skal kunne 

                                                           
11 Westermann, C. (1994). Genesis 1-11: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. S. 84-87 
12 Westermann, C. (1994). Genesis 1-11: A Continental Commentary. Minneapolis: Fortress Press. S. 84-87 
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overleve i sin egen orden. I den andre delen av skapelsesberetningen (Gen 1,11 - 27) legges 

det heller et større fokus på livet som Gud skaper.  

 

3.2 En litterær struktur av Gen 1,1-1,31 

Under har jeg satt opp to parallelle kolonner. Disse to kolonnene er med på å vise at Den 

første skapelsesberetningen (Gen 1,1-2,3), i alt å dømme, er delt inn i tre grupper. I den første 

gruppen så legger vi merke til at skapelsen av satte regioner sentraliseres. Dette gjenspeiles i 

teksten som: dag og natt, himmel/atmosfære, hav og land. Mens den andre gruppen igjen 

forteller om innholdet som blir skapt på disse regionene.  Dette da: fugler, landdyr, fisk og 

mennesket. Men en slik strukturell oppbygging av teksten er også med på å danne visse 

utfordringer. Utfordringen ligger rundt spørsmålet; hva kreves for at et liv kan leve? Dette er 

en utfordring som på mange måter gjør det vanskelig å tenke seg hvordan en tekst skal tolkes 

og forstås. Hvorfor leser vi at blant annet planter er skapt allerede på dag tre, og ikke på dag 

seks? For man ville nok ha tenkt at plantene på mange måter skulle ha blitt skapt sammen 

med de andre levende skapninger på dag seks, og ikke nødvendigvis sammen med jorden på 

dag tre. Hva er det egentlig forfatteren ønsker å fortelle oss i det han skriver at plantene er 

skapt før selve solen?13 

En av grunnene til dette kan vi kanskje få svar på i teksten. Vi leser i vers 24; «fe, kryp og 

ville dyr av alle slag!». Vi kan tolke denne teksten ulikt, men en tanke er at teksten virker som 

en synekdoke for alle levende dyr. Men hvorfor kan dette tolkes som en synekdoke for alle 

levende dyr? Dette kommer av at «ville dyr av alle slag» på mange måter henviser til alle 

landdyr. Men hvorfor ta med «fe og kryp»? Dette trenger i utgangspunktet ikke å henvise til 

noe spesielt, men legg likevel merke til hvordan forfatteren på mange måter oppsummerer 

listen over dyr i 1,28: «over alle dyr som det kryr av på jorden.». Vi ser altså at teksten på 

mange måter ønsker å påpeke tydelig hvilken type bevegelse de ulike dyreartene har. 

Forfatteren legger fuglene frem på dag fem, fordi de beveger seg i luften, og derfor «over» 

fastlandet. Klassifiseringen av dyrene blir derfor etter fremdrift, slik at dyrene som beveger 

seg på jorden inndeles inn i tre hovedtyper. Den første er storfe. Storfe og lignende dyr 

beveger seg på toppen av jorden. Den andre er kryp. Kryp og lignende beveger seg langs 

jorden. Og til sist finner vi de «jordens dyr». «Jordens dyr» er de dyr som beveger seg 

                                                           
13 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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gjennom jorden (NB: straffen som slangen fikk i syndefallet hadde med måten den tar seg 

frem på – kan dette være bevist av forfatteren?).14 

 

Dager hvor ting blir formet Dager hvor jorden fylles 

1. «Det skal bli lys!» (1,3) 

2. «Det skal bli en hvelving midt i 

vannet! Den skal skille vann fra 

vann.» (1,6) 

3. A «Vannet under himmelen skal 

samle seg på ett sted! Det tørre 

landet skal komme til syne.» (1,9) 

3. B «Jorden skal bli grønn! Grønne 

vekster skal gro på jorden, planter 

som setter frø, og frukttrær som 

bærer frukt med frø i, av alle slag.» 

(1,11) 

4. «Det skal bli lys på 

himmelhvelvingen til å skille dag fra 

natt!» (1,14) 

5. «Vannet skal myldre av levende 

skapninger! Fugler skal fly over 

jorden, under himmelhvelvingen.» 

(1,20) 

6. A «Jorden skal bære fram alle slags 

levende skapninger: fe, kryp og ville 

dyr av alle slag!» «La oss lage 

mennesker i vårt bilde» (1,24-26) 

6. B «Se, jeg gir dere alle planter som 

setter frø, alle som finnes på hele 

jorden, og alle trær som bærer frukt 

med frø i. Det skal dere ha å spise.» 

(1,29) 

 

Når vi ser teksten på en slik måte, så er det lettere å skjønne hvorfor forfatteren på mange 

måter ønsket å sette plantene blant annet på dag 3. For plantene, da ulikt fuglene i luften, 

fiskene i havet, landdyrene osv. har ingen satt bevegelse som nevnt tidligere. Derfor kan det 

tenkes at plantene er langt mer «plassert» mer enn regnet som levende vesen. 

Uansett, så legger vi merke til at forfatteren likevel erkjenner at plantene har noe til felles med 

de vesener som ble skapt på dag 5 og 6, noe som det astronomiske bildet fra dag 4 ikke gjør. 

Liksom fuglene, fiskene og landdyrene frembringer sine avkom etter eget slag, gir plantene 

også frø etter egen art. Her kan vi altså se at dag 3 og 4 på mange måter virker som en 

overgang mellom skapelsen av det livløse på dag 1 og 2, og det fult levende på dag 5 og 6. Og 

                                                           
14 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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for å regnes som «fult levende» må dette, ifølge teksten, inneholde både en bevegelse og 

reproduksjonsevne.15 

Merk også hvordan forfatteren forsiktig påpeker Guds natur i sin redegjørelse av 

skapelsesberetningen. Vi legger merke til at forfatteren er forsiktig med å sørge for at Gud er 

«fult i live» i henhold til de betingelsene satt i skapelsesberetningen. Vi møter først Gud i en 

bevegelse; «Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.» 

(1,2). Vi kan fort danne en tanke om at dette er utgangspunktet for hele skapelsens konto. Alt 

kan, med andre ord, antas som et resultat av denne bevegelsen i starten av 

skapelsesberetningen. I tillegg legger vi merke til at guds bevegelse når et klimaks i skapelsen 

av mennesket i sitt bilde; «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde 

over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som 

det kryr av på jorden.» (1,26)16   

 

3.3 En litterær analyse av Gen 1,1-2,3 

I lys av figuren over, kan vi se de karakteristiske verbene som knytter sammen dag 1-3. 

Verbene som utgjør en form for formasjon. Disse er «skille» og «samle». Samtidig som 

verbene «vrimle», «fylle», «være fruktbare» og «bli mange», forener dagene 4-6. Altså 

fyllingsord. Vi kan derfor tydelig legge merke til forholdet til introduksjonsordene vi finner i 

1,1-2; «Jorden var øde og tom (ufylt)». De første tre dagene setter fokuset på formingen av 

jorden, mens dag 4-6 setter fokuset på fyllingen av jorden. 

En langt mer oppsiktsvekkende observasjon gjort av den første skapelsesberetningen er at 

sammen lignelsen mellom de ulike dagene i skapelsen kan gjøres både horisontalt og 

vertikalt. Hva betyr egentlig dette? «lys» er et sentralt nøkkelord funnet på dag 1, samtidig 

som det er et sentralt nøkkelord på dag 4. På dag 2 så leser vi at; «Gud laget hvelvingen og 

skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen.» (1,7), mens han på 

dag 5 sa; «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under 

himmelhvelvingen.» (1,20). Med andre ord, på dag 2 så separerer Gud det nedre vannet fra det 

øvre vannet, og på dag 5 så skaper han liv til å bo i det nedre vannet og liv til å bo i det øvre 

vannet. 

                                                           
15 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
16 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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Dag 3 og 6 skiller seg ut fra de andre dagene vi finner i skapelsesberetningen. «Gud sa» 

forekommer mer enn en gang (Dag 3 [2x], Dag 6 [3x]). På dag 3 så leser vi at det dukker opp 

«grønne vekster» (1,11), og på dag 6 skaper Gud både «alle slags ville dyr og alle slags fe og 

alle slags kryp på marken.» (1,25) og «mennesker» (1,26) for å bo på det tørre området. I 

tillegg leser vi på dag 3 at «Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle 

slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» (1,12), mens på dag 6 sier Gud «Se, jeg 

gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer 

frukt med frø i.» (1,29)17 

Dette sterke horisontale og vertikale forholdet mellom de ulike dagene i skapelsen forteller 

oss at det er liten sannsynlighet for at dette var ubevist av forfatteren. Og i kontrast så 

demonstrerer dette den litterære skjønnheten i skapelsesberetningen, samtidig som det 

understreker symmetrien og ordenen av Guds skapelse. Men den tydelige bevisstgjørelsen av 

tekstens utforming fører oss frem til å stille spørsmålet: Er det mulig at rekkefølgen av de 

ulike hendelsene i skapelsesberetningen delvis er å tolke litterær og bare delvis kronologisk? 

Jeg vil nok på mange måter anta at forfatteren av skapelsesberetningen, ut ifra de ulike 

teologiske forutsetningene, strukturerte skapelsens konto i en tett litterær struktur. Jeg viser til 

hvordan bibelen fremstiller og oversetter de siste orden i Genesis 1,5; 8; 13; 19; 23; 31 som 

«første dag», «andre dag», «tredje dag», «fjerde dag», «femte dag» og «sjette dag». Hvis dette 

stadfester den strukturelle rammen for verket, så er saken på mange måter avgjort. For den 

bestemte artikkelen i grunnteksten viser til forfatterens bevisste kronologiske orden. Men 

likevel så legger vi merke til en svært viktig ting i møte med den hebraiske grunnteksten. Den 

bokstavelige gjengivelsen av de hebraiske frasene er likevel verdt å nevne. Grunnteksten kan 

tolkes slik «en dag», «en andre dag», «en tredje dag», «en fjerde dag», «en femte dag» og 

«den sjette dag». I et slikt tilfelle så legger vi merke til en utelatelse av en bestemt artikkel på 

dagene 1-5, mens den bestemte artikkel kommer inn på den sjette og syvende dag. Dette 

påpeker at teksten kan på mange måter tolkes både litterært og kronologisk.18 

Men hva skjer med teksten dersom den ikke tolkes kronologisk? Vil teksten da på noen måte 

miste sin historiske betydning? «Ikke-kronologisk» trenger ikke nødvendigvis å bety «ikke-

historisk». Her kan vi referere til Jeremias bok, som i alt å dømme ikke er kronologisk stilt 

frem, selv om den fort kan fremstilles som historisk fra begynnelse til slutt. 

                                                           
17 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
18 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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Hvis skapelsens konto som vi finner den i Genesis 1 ikke er delvis ikke-kronologisk, kan flere 

sentrale problemstillinger stilt til dens kronologiske fremstilling løses. Som eksempel på dette 

så henviser jeg til «Gud skilte lyset fra mørket.» (1,4) og «Gud kalte lyset dag, og mørket kalte 

han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen» (1,5). Hvordan skjer dette før solen blir skapt 

på dag 4? «Gud laget de to store lysene, det største lyset til å herske over dagen og det minste 

lyset til å herske over natten, og stjernene.» (1,16). det enkleste svaret som vi kan 

argumentere for her, er å påpeke at disse to dagene, i et slikt tilfelle, ikke er relatert 

kronologisk ovenfor hverandre, men at de likevel refererer til ett og det samme – skapelsen av 

solen. Det er en annen observasjon her som er viktig å poengtere. For det kan virke som om 

teksten tar dette som underforstått i 1,17-18 «Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse 

over jorden, til å herske over dagen og over natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så 

at det var godt.». For det vi leser her er at Gud «setter» solen «på himmelhvelvingen». Med 

andre ord blir vi fortalt i 1,4 at Gud kun skilte lyset fra mørket. Satt sammen danner dette en 

forståelse på at Gud i 1,4 separerer lyset fra mørket, og forklarer i 1,18 hvordan han gjorde 

det. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oppfyllelsen av de guddommelige ordrene i Gen 1,14-15 er satt opp i omvendt rekkefølge i 

1,17-18. Vi legger merke til at skapelsen av solen, månen og stjernene er nevnt mer mot 

midten av handlingen (1,16). Dette er en formel som ofte er brukt i Genesis, samt andre steder 

i Bibelen.19 

 

                                                           
19 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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3.4 Syvendedags-mønsteret 

Når vi møter en tekst lik den som vi finner i Gen 1,1-2,3 så skjønner vi fort at dette er en tekst 

som på mange måter gir mulighet til flere ulike tolkninger. For det er flere bemerkninger som 

man legger merke til i de ulike versene vi finner i Gen 1. Disse bemerkningene retter et større 

fokus på et slikt syvendedags-mønster som vi finner i Den første skapelsesberetningen. Dette 

er noe som også er med på å skille den fra Den andre skapelsesberetningen. Gen 1,1-2,3 

refererer til en begynnelse. Begynnelsen på Guds skaperverk. Men det er oversettelsen og 

tolkningene av disse versene som på mange måter er usikre. Ifølge Fretheim, så er det tre 

forskjellige oversettelser som er mulige.   

I. En tidsbestemt klausul som underordner seg hoved klausulen i vers 3 («Gud sa, «La 

det bli lys»), med vers 2 i parentes i henhold til tidligere forhold (Se: JPS). 

II. Vers 1 er en tidsbestemt klausul, underordnet hoved klausulen i vers 2 (Se: NRSV, 

NAB, NEB). Denne forståelsen er mindre problematisk, spesielt med tanke på den 

som kommer etter. 

III. Vers 1 er en selvstendig setning (Se: NIV, RSV, JB, NJB, REB). Gjennom en slik 

forståelse kan vi tolke verset som en henvisning til skapelsens første handling. Dette 

medfører at det som kommer etter, skaper nye faser. Denne tolkningen bryter med 

syvendedags-mønsteret. 

IV. Som et alternativ: De selvstendige setningene kan tolkes som en oppsummering av 

kapittelet, med vers 2 som beskrivende av tidligere handlinger, og vers 3 som en 

fortellende narrativ for skapelsens første akt. Denne tolkningen er kanskje mest 

overbevisende. Dette kan skyldes genealogien funnet i Gen 2,4. Denne form for 

genealogi virker som en oppsummering for det som følger (5,1; 6,9; 10,1; 11,10). 

Ordet «begynnelsen» er også et nokså omstridt tema som det er verdt å se på. For 

«begynnelsen» trenger ikke å nødvendigvis å referere til en absolutt begynnelse, men heller 

en begynnelse på skapelsesberetningens handlinger. Dette inkluderer også da den tidsbestemte 

ordenen. Forfatteren fornekter ikke for at Gud hadde skapt alt, men utelater ikke at dette kan 

være av en senere skapelse og ikke nødvendigvis den opprinnelige skapelsen av verden som 

vi kanskje kjenner den.20  

                                                           
20 E. Fretheim, T. (2005). God and the world in the old testament: A relational theology of creation. Nashville: 
Abingdon Press. S. 34-36 
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Men dag 7 bryter på mange måter med den standardrammen vi er blitt kjent med gjennom de 

tidligere seks dagene i skapelsesberetningen. Genesis 2,1-3 blir på mange måter fremstilt som 

en epilog i det vi leser om de ulike utrykkene som kommer i omvendt rekkefølge til det vi 

finner i 1,1: «himmelen og jorden», «Gud» og «skape». Disse uttrykkene er i alt å dømme et 

klart ekko fra det vi leser om i åpningsklausulen i Den første skapelsesberetningen. 

Den syvende dagen bærer også med seg andre uttrykk som er med på å distansere den fra de 

andre dagene i skapelsesberetningen. Vi leser om uttrykk som innebærer opphør, velsignelse 

og helliggjørelse. Og vi legger merke til at den syvende dagen på mange måter blir den 

«perfekte» avslutningen for skapelseskontoen. Dette vektlegges stort i måten teksten på 

mange måter er satt opp, samt klausulene i den hebraiske teksten så ser vi at dette tydelig 

vektlegges. Det er trettifem (7x5=35) ord i den hebraiske grunnteksten, som vi finner i disse 

versene, samt et flertall på syv. De tre mellomklausulene (2,2a; 2,2b og 2,3a) i den hebraiske 

teksten har syv ord hver, samt adjektivet «syvende» innenfor hver klausul. Det blir derfor i et 

slikt tilfelle ikke å legge skjul på at tallet «7» på mange måter har en spesiell rolle for den 

strukturelle måten teksten er bygget opp av. For det blir altså lagt stor vekt på tallet «7», og 

forfatteren legger heller ikke skjul på at det er den syvende dagen at feiringen av den nå 

ferdigskapte verden skal påpekes. Derfor kan vi, i lys av form og innhold, på mange måter 

påpeke at den syvende dagens særpreg understrekes av forfatteren selv.21 

Gjennom skapelsesberetningen blir vi raskt gjort oppmerksom på de ulike dagene i skapelsen. 

Merk derfor at den syvende dagen skiller seg godt ut fra de andre dagene i 

skapelsesberetningen, da den syvende dagen er den eneste dagen hvor Gud ikke er nevnt i å 

ha skapt noe. Dette viser igjen til at «Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde 

gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort.» (2,2) « בֹּת שְּ יִּ  « ו 

«opphøre». Ideen om en form for tretthet er ikke underforstått i den verbale formen. Det er 

heller fra det hebraiske ordet sabbat som senere skulle bli gitt til Israel av Gud som en tid for 

opphør fra normale aktiviteter, og for å tilbe ham (Ex 16,29; 20,10-11; Deut 5,15; Jer 17,21; 

Amos 8,5).22 

 

                                                           
21 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
22 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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3.5 Et Kiastisk mønster 

I Genesis 1,1-2,3 legger vi merke til tekstens langt mer poetiske fortellingsstruktur. I teksten 

så legger vi merke til et såkalt kiastisk fortellingsmønster. Dette legger vi merke til i tekstens 

språk og strukturelle elementer. Med andre ord så kan vi se at språk og strukturelle elementer 

gjentas i den andre halvdelen i skapelsesberetningen, men da i motsatt rekkefølge. Dette får 

det siste til å matche det første, og det første til å matche det siste. I en lengre tekst ville et 

slikt mønster bli gjenkjent i det forfatteren simpelthen begynner fortellingen igjen på samme 

punkt som den første startet. Dette gjør at forfatteren omsider gjentar den siste fortellingen 

først, og den første fortellingen sist. Begrepet kommer fra det greske ordet for «chiazo» som 

betyr å markere to linjer som krysser hverandre som en «X».    

John W. Welch (1946-, professor) skriver blant annet: 

«The literally thousands of examples of chiasmus which 

are observed in available commentaries on the classical 

Latin authors demonstrate the extensiveness of chiasmus 

throughout this body of literature.». Samtidig poengterer 

blant annet Brad McCoy23 at et kiastisk mønster er en 

viktig strukturell enhet/form som ofte finnes i gammel/ur 

litteratur. Han understreker også omfanget av et kiastisk 

mønster, samtidig som han kritiserer kritikernes manglende bevissthet rundt bruken av 

mønsteret, han skriver: «The common usage of chiasmus in much of the literature of antiquity 

(at both a micro and a macro level) has often been overlooked by contemporary 

interpreters.»24 

Et kiastisk oppsett av den bibelske teksten funnet i Gen 1,1-2,3 bør, ifølge Brad McCoy, settes 

opp for å danne en større forståelse av den strukturelle rammen forfatteren på mange måter 

kan ha brukt i utredelsen av Den første skapelsesberetningen. 

Og den litterære strukturen av Genesis 1,1-2,3 i lys av et kiastisk mønster kan derfor settes 

opp slik; 

                                                           
23 McCoy, Brad (Fall 2003). "Chiasmus: An Important Structural Device Commonly Found in Biblical Literature" 
(PDF). CTS Journal. Albuquerque, New Mexico: Chafer Theological Seminary. 9 (2): 18–34. 
24 «Chiasmus: An Important Structural Device Commonly Found in Biblical Literature» Av Brad McCoy. 
http://www.onthewing.org/user/BS_Chiasmus%20-%20McCoy.pdf 

http://www.onthewing.org/user/BS_Chiasmus%20-%20McCoy.pdf
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Setter vi opp teksten på en slik måte (ovenfor), ser vi at det kiastiske mønsteret tydelig 

kommer fram i fortellingsrammen. Gordon J. Wenham er rask til å poengtere et kiastisk 

mønster i sin utredning av Gen 2,4-, samtidig som han poengtere dets tilstedeværelse i Gen 

1,1-2,3.25 Dette er riktig nok svært tydelig i det vi setter opp teksten slik. Det store spørsmålet 

blir likevel hvor fremtredende er dette kiastiske mønsteret i Gen 1,1-2,3? Og er dette 

mønsteret planlagt av forfatteren selv, da det fort kan virke slikt? Dette er selvfølgelig svært 

sentralt i lys av kildetilhørigheten til teksten. Da de ulike strukturelle rammene fort kan 

hentyde til ulikt forfatterskap og datering. Men likevel støter vi fort på problemer i møte med 

teksten i 2,4-. Dette da fordi også denne teksten bærer med seg sterke hentydninger til et 

kiastisk mønster i sin rammefortelling. 

Men hva betyr egentlig et kiastisk mønster for dem som mottok teksten? Et kiastisk mønster 

er på mange måter med på å danne rammefortellingen som teksten bærer med seg. Og det 

første vi møter svært tydelig i Gen 2,4 er nettopp et kiastisk mønster. Blant annet gjennom 

Genesis 2,4 blir vi kjent med en konkret åpningsklausul «Dette er historien om X», som vi 

kjenner igjen i det hebraiske substantivet ּתֹוֵלדֹות. Dette refererer ofte til en syklus av 

fortellinger, samtidig som klausulen ofte kan minne oss om en slags overskrift for en 

kommende syklus. Men dette er langt fra den eneste måten teksten er fremstilt på. For vi 

finner fort flere steder i Genesis hvor åpningsklausulen «X» (ukjent) refererer til et personlig 

navn som for eksempel; Adam, Noah, Ismael, men at dette i Genesis 2 er representert som 

himmelen og jorden (som et synonym på hele verden). W. Creighton Marlow (Professor og 

teolog, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven) skriver i sin tekst, «Patterns, Parallels, 

                                                           
25 J. Wenham, G. (1987). Word Biblical Commentary: Genesis 1-15. Michigan: Zondervan. S. 1-20 
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and Poetics in Genesis 1», «Day Four has the most with five: commanded/blessed, separated, 

made/created, named, and concluded/saw. Notably this day may be a fulcrum for a chiastic 

structure»26.  

2,4a har gjennom ulike tolkninger blitt brukt svært tvetydig. Er dette avslutningen på den 

første skapelsesberetningen? Eller er dette begynnelsen på kommende tekst? Mange 

kommentatorer har valgt å sette dette verset som en etterskrift til det vi finner i 1,1-2:3, og 

ikke som en overskrift til det som kommer etter. Som en kommentar til dette så hevdes det av 

flere kommentatorer, og spesielt redaktørene vi finner bak noen av de kjente engelske 

oversettelsene (NIV, NEB, NJB), at v. 2,4a gjør en såkalt «inklusjon», sammenfatning, med 

det vi finner i 1,1. Men det virker midlertidig å tolke v. 4a som en oppfyllelse av sin vanlige 

strukturelle rolle her. Med andre ord skal vi tolke verset som en overskrift til fortellingene 

som kommer etter i kapittel 2,4-. Argumentasjonen blir i vårt tilfelle sentralisert mot et såkalt 

kiastisk mønster av verset – teksten er med på å konkludere seg selv, samt den langt mer 

vanlige bruken av דֹות  27.(Generasjon, Historie) ּתֹול 

Vi kan derfor sette opp et kiastisk mønster for å danne en oversikt og sammenheng mellom en 

åpningsklausul (1,1) og en konklusjon (2,3), hvor verden blir formet i åpningsklausulen, 

samtidig som den konkluderer med å henvise til skapelsens fullførelse i 2,3. Hele denne 

seksjonen vi finner i Genesis 1 (1,1-2,3) deler både form og innhold, og gjør den også dermed 

til en ouverture for det som kommer senere i Genesis, Toraen og Bibelen generelt. 

Flere ulike kommentatorer og redaktører av de ulike engelske utgavene av Bibelen (NIV, 

NEB, NJB) har sett på Gen 2,4a «Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt» 

ikke fungerer som en overskrift til det som kommer etter (Gen 2,4b-), men heller som en 

etterskrift til seksjonen tidligere (Gen 1,1-2,3). Dette bringer oss riktig nok tilbake på 

tematikken rundt et kiastisk mønster. Men det er likevel en sentral problemstilling som er med 

på å fraråde oss fra en slik inndeling av teksten. Denne problemstillingen ligger i 2,4. For det 

første vil denne formelen «Dette er historien» (Gen 2,4a), tolket som en oppsummering i vårt 

tilfelle, bryte med den langt mer tradisjonelle bruken av denne frasen ellers i Genesis, hvor 

den andre steder ensartet refererer til ætt og ættetavler. Eksempelvis har vi:  

                                                           
26 «Patterns, Parallels, and Poetics in Genesis 1» Av W. Creighton Marlow. The Journal of Inductive Biblical 
Studies 3/1:6-27 (Winter 2016). s. 15. 
27 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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 «Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en 

helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud.» (Gen 6,9) 

«Dette er slektshistorien til Noahs sønner, Sem, Ham og Jafet. De fikk 

sønner etter storflommen.» (Gen 10,1) 

«Dette er Sems slektshistorie. Da Sem var 100 år, fikk han sønnen 

Arpaksjad, to år etter storflommen.» (Gen 11,10) 

«Dette er Tarahs slektshistorie. Tarah fikk sønnene Abram, Nahor og 

Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.» (Gen 11,27) 

På en annen igjen, kan vi se at kiastiske mønsteret på mange måter foretrekker å forstå hele 

sekvensen som en hel enhet (som sett på oppsettet tidligere). Det kiastiske mønsteret vil 

derfor poengtere 2,4a som en tittel for det som kommer etter (2,5-4,26). På samme måte kan 

det tenkes at, i lys av et kiastisk mønster, at 2,4 danner i seg selv en egen seksjon som påpeker 

fraværet av «Herren Gud» i Gen 1,1-2,3, samtidig som det påpeker bruken av dette i Gen 2,5-

3,24. Vi kan derfor også i et slikt tilfellet oppdage at 2,1-3 passer til det vi finner i 1,1 (og 

ikke 2,4a). Dette oppsettet er med på å poengtere at den «syvende dagen» fort er ment til å 

tilfredsstille den narrative progresjonen i teksten. Samtidig så er det viktig å poengtere 

nøkkelordene, som nevnt litt tidligere, funnet i 1,1 (skapte, Gud, himmelen, jorden) kommer i 

repetisjon i 2,1-3, men i motsatt rekkefølge. Dette danner for oss en avslutning i 2,3 uten å 

måtte unødig trekke inn første halvdel av 2,4. For det er det kiastiske mønsterets gjentagelser 

som gir oss det generelle utgangspunktet vi trenger for å etablere en kontekst. Dette da en 

kontekst som på mange måter er ment skal være med i den påfølgende historien om 

menneskehetens synd, og dets ødeleggende konsekvenser for menneskeheten og den skapte 

verden (2,4-4,26).28     

Men slike «poler» i fortellingsmønsteret i den første skapelsesberetningen, trekker også frem 

andre viktige elementer for å danne et budskap. Blant annet kan vi se at teksten presenterer to 

sentrale subjekter i fortellingsmønsteret; Gud som skaper, og mennesket som Guds skapning. 

Dette stilles da igjen som en kontrast til det vi for eksempel finner i Den andre 

skapelsesberetningen, hvor da mennesket på mange måter settes inn som et redskap av Gud 

for å ta seg av jorden. 

                                                           
28 D. Ramey, W. (1997). Literary Analysis of Geneses 1:1-23. InTheBeginning.org. 
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«Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å 

dyrke og passe den.» (2,15) 

Vi legger derfor fort, i et slikt tilfelle, et stort skille mellom en menneskelig natur (det som 

blir skapt), kontra den som faktisk skaper (Gud). Derfor blir vi også presentert med et nytt 

forhold mellom teksten i Gen 1,1-2,3 og Genesis 2,4-4,26. 
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4.0 Analyse av Genesis 1,1-2,3 

Som andre deler av skriften, må Genesis 1 blir tolket på sikt av sin historiske og litterære 

kontekst. Vi har tidligere i oppgaven sett på strukturen vi finner i Genesis 1,1-2,3. på dette 

punktet i oppgaven kommer jeg til å sette et større fokus på analyse av Den første 

skapelsesberetningen. I dette tilfellet så kommer jeg til å se på de ulike hermeneutiske 

utfordringene som teksten danner, samt utfordringene som ligger i bakgrunnskunnskapen. Jeg 

fortsetter deretter med å analysere teksten vi finner i Genesis 1,1-2,3.  

 

4.1 Tilnærming til Genesis 

En eventuell tolkning av Genesis 1 må i all hovedsak inneholde tre sentrale elementer. Den 

første er en historisk sammenheng, etterfulgt av litterær sjanger, og deretter tekstlig innhold. 

Det er også her at flere velger å hoppe over de to første, i en iver for å forstå betydningen av 

teksten for oss i dag. Som et resultat av en slik tolkning av teksten, oppstår det ofte problemer 

på kritiske punkter, og at teksten på mange måter virker uforståelig for det gamle Israel satt i 

historisk perspektiv. I tillegg kan tematikken om hvordan Israelittene forsøkte å motstå den 

hedenske mytologien som var så sentral blant deres naboer, virke mer eller mindre 

fraværende. Derfor er det viktig å understreke betydningen om å søke etter den opprinnelige 

betydningen av teksten. Hva var det forfatteren av teksten ville med teksten? Og ut i fra dette 

vil vi komme nærmere på hva teksten egentlig betyr nå.29 

 

4.2 Historisk sammenheng 

Hva var egentlig situasjonen for israelittene som mottok budskapet i Genesis, spesielt med 

tanke på deres kulturelle og religiøse miljø? Svaret på et slikt spørsmål vil alltid være 

overskygget av antagelser. Spesielt med tanke på forfatterskap og datering av tekst. Det er i 

all hovedsak to dominante former for tolkninger av Genesis i det forrige århundre. 

En av disse tolkningene avviser et såkalt mosaisk forfatterskap og også en tidlig datering for 

teksten og Pentateuken, dette da sammen med de guddommelige inspirasjonene og 

påliteligheten som retter sitt søkelys mot karakteren Moses. Et slikt utviklingssystem som 

etablerte seg fra det nittende århundre behandlet heller de fem første bøkene i Bibelen som en 

kulminering av en lang prosess med sosial vekst. Vi kan i et slikt tilfelle se at de på mange 

                                                           
29 E. Hummel, C. (1986). Interpreting Genesis One. Journal of The American Scientific Affiliation. 
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måter antok, med grunnlag i kulturelle og religiøse utgangspunkt, at mennesket har beveget 

seg gjennom, og samtidig utviklet seg fra ulike stadier. Dette da en utvikling fra en form for 

villskap, til å bli en sivilisasjon. Men, som ny informasjon fra det arkeologiske feltet var med 

på å diskreditere, ble denne komparative religionsmodellen på mange måter mer populær. 

Denne religionsmodellen omhandler Genesis 1-11 for å inneholde kilder fra Israelittenes 

naboer. Dette blir da sett på som om jødene «lånte» innhold, og senere adopterte noe av dette 

innholdet fra de ulike religionene hos sine naboer. Dette legger vi spesielt merke til når vi ser 

på de ukjente forfatterne som angivelig ligger bak flere av skriftene vi finner i Pentateuken, 

også lenge etter Moses. Blant annet er det viktig å trekke frem Julius Wellhausen (1844-1918) 

her, som systematiserte den såkalte dokumenthypotesen, også kjent som flerkildehypotesen.  

På 1600-tallet ble det gjort store endringer på hvordan man betraktet de ulike bibeltekstene. 

Flere hadde allerede begynt å betrakte disse tekstene i lys av vitenskapelige metoder. Dette ga 

grunnlag for Wellhausens hypotese. Denne hypotesen hevder at Mosebøkene består av tekster 

fra forskjellig tid og forskjellige miljøer. Wellhausens hypotese påpeker fire sentrale kilder i 

utredelsen av Mosebøkene. Disse da som; J (Jahvisten) – Etter bruken av gudsnavnet 

«JHVH», E (Elohisten) – Etter bruken av gudsbetegnelsen «Elohim», D (Deuteronomisten) – 

Skrevet ca. 600-Tallet, og P (Presteskriftet) – Skrevet i tiden etter Det babylonske eksil (586-

538 f.kr.)30 

Men det er verdt å merke seg at hypotensen ikke alltid fremstår i samme versjon i 

Wellhausens versjon. Men tilslutningen til hypotesen har hatt en betydelig vekst, og har og 

har hatt en sentral rolle i utredelser av bibelske tekster. Noe av kritikken som rettes mot denne 

kildeinndelingen viser til at flere av dagens forskere ikke nødvendigvis er like overbevist om 

at tematikken rundt gudsnavn og stil, nødvendigvis trenger å skyldes ulike skriftlige og 

muntlige kilder. Tanken rundt at Pentateuken i sin helhet var ferdig forfattet etter Det 

babylonske eksil er også en aktuell synsvinkel. Samtidig som jødene på sin side kan ha ønsket 

en felles fortid, og derfor også en felles identitet kan også ha vært drivkraften bak skapelsen 

av skriftene.   

Et annet synspunkt henviser seg langt mer til den tradisjonelle forståelsen av opphav: «Så 

skrev Moses ned alle ordene fra Herren.» (Ex 24,4), «På Herrens ord skrev Moses ned 

stedene de dro ut fra på dagsmarsjene sine.» (Num 33,2), «Moses skrev ned denne loven og 

ga den til prestene, Levi-sønnene, som bar Herrens paktkiste, og til alle de eldste i Israel.» (5 

                                                           
30 E. Hummel, C. (1986). Interpreting Genesis One. Journal of The American Scientific Affiliation. 
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Mos 31,9), «Der på steinene skrev Josva en avskrift av den loven som Moses hadde skrevet i 

israelittenes påsyn.» (Jos 8,32). Dette synspunktet innebærer for det meste at Moses skrev det 

meste av Pentateuken, selv om han kan ha brukt tidligere kilder, og at noe redigering fant sted 

etter hans død. Den historisk-kulturelle modellen som her brukes, antar at 

skapelsesberetningene i Genesis ble gitt til israelittene i ørkenen, etter utvandringen fra Egypt, 

men før erobringen av Kanaan. Denne oppfatningen rundt tilblivelsen av Pentateuken 

sentraliserer seg rundt åpenbaringen fra Gud, dette da gjennom Moses, til Israelittene, på vei 

mot det lovende land. 

Følger vi den bibelske fortellingen, var hebreerne slaver i Egypt i om lag fire hundre år. Dette 

da langt unna det lovende land som ble lovet til Abraham. Disse århundrene er på mange 

måter regnet med å ha medført både en åndelig, men også en fysisk toll på hebreerne. Vi 

identifiserer her hebreerne. Et folk uten hellige skrifter. Et folk som verbalt har overført sine 

historier gjennom generasjoner. Et folk som på denne tiden hadde få muntlige tradisjoner fra 

de tidligere patriarkene. Hengivenheten folket hadde ovenfor deres forfader Josef var i større 

grad blitt erstattet av tilbedelse av gudene til andre nasjoner.31 Blant annet leser vi i Exodus 

32,1-6: 

«Da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet de 

seg om Aron og sa til ham: «Kom og lag en gud til oss som kan gå 

foran oss! For vi vet ikke hva som har skjedd med denne Moses, 

mannen som førte oss opp fra Egypt.» Aron sa til dem: «Ta gullringene 

av ørene på konene, sønnene og døtrene deres, og kom med dem til 

meg!» Da tok hele folket av seg gullringene som de hadde i ørene, og 

kom til Aron med dem. Han tok imot gullet, formet det med meisel og 

støpte en kalv. Så ropte de: «Dette er guden din, Israel, som førte deg 

opp fra Egypt!» Da Aron så det, bygde han et alter foran kalven og 

ropte ut: «I morgen er det fest for Herren!» Dagen etter sto folket tidlig 

opp og ofret brennoffer og bar fram fredsoffer. De satte seg ned for å 

spise og drikke, og så begynte de å more seg.» 

Dette er da historien om hvordan Israelittene skapte en gull kalv som kan antyde til at folket 

bar med seg en fruktbarhetskult som kan ha vært en del av det religiøse livet deres i Egypt. I 

tillegg kan det tenkes, til tross for deres mirakuløse flukt fra slaveriet i Egypt og ledelse mot 
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Kanaans land, at mange av folket på en eller annen måte hadde minimalt kunnskap om deres 

forhistorie som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. 

Når vi leser videre i skriften, i det Israelittene ankom Horeb fjellet, kan det fort tenkes at deres 

verdenssyn på mange måter skilte seg godt ut fra de andre nasjonene rundt dem. For deres 

kultur var på mange måter å regne som hedensk. Men så leser vi igjen i Exodus 19,4-6: 

 «Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet 

dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst 

og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle 

andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av 

prester og et hellig folk for meg.» 

Nå kalte Gud på dem, til å holde sin pakt. Dette da som begynnelsen på en prosess som førte 

til at en ny kultur ble skapt. Israelittene trengte en radikal ny teologi. De trengte en form for 

kunnskap om Gud og hans formål med sitt folk. En ny kosmogoni for å omstrukturere 

Israelittenes holdninger mot den skapte ordenen. En religiøs institusjon som skal lede deres 

tilbedelse. En ny antropologi for å forstå tilstanden de befant seg i, samt en annen livsstil for 

de ulike moralske og etiske utfordringene som folket har kjent til. Derfor kan vi i et slikt 

tilfellet se på Moses angivelige fem bøker som ble skrevet for å gjøre hans folk til Guds folk 

gjennom en guddommelig institusjonert kultur. Plasseringen av Guds folk blir igjen svært 

viktig for oss å poengtere. I det vi leser de utallige myter og legender fra omkring i verden så 

danner vi fort tanken om at disse på mange måter er blitt skapt for å forklare ulike aspekter 

ved situasjonene folket befant seg i. Dette da aspekter som forklarer de ulike 

problemstillingene folket kjente til, moralske og etiske, naturforklarelser og lignende. Et folk 

og deres guder dannet en organisk helhet med sitt land. Og gjennomsyret derfor og dominerte 

hvert aspekt av livet. Dette gjorde også religiøs endring svært vanskelig, kanskje også umulig. 

Unntaket var å regne når en nasjon erobret en annen. Likevel ville dette i mange tilfeller ha 

ført til at de beseirende nasjonenes guder blir absorbert til den seirende nasjonenes guder. I 

Egypt, for eksempel, ble bare de egyptiske gudene tilbedt.32 Vi leser i Exodus 5,3: 

«De sa: «Hebreernes Gud har møtt oss. La oss få dra tre dagsreiser ut i 

ørkenen og ofre til Herren vår Gud, så han ikke rammer oss med pest 

eller sverd.»» 
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Her leser vi at Moses ber Farao om å tillate hebreerne å gå tre dager inn i ørkenen for å tilbe 

sin Gud. Dette innebærer at de egyptiske gudene på mange måter ikke hadde makt over dem 

da de dro inn i ørkenen, og trengte derfor ikke å fryktes. I det dette skjer så starter dette en 

religiøs krise som åpnet hebreerne for en ny orden. Hendelsene i Sinai kunne derfor aldri ha 

tatt plass for eksempel i Goshen. 

Men selv om Israel nå hadde forlatt Egypt så satte folket igjen med mye av dens innflytelse. 

Israelittene beholdt fremdeles verdenssynet. Hedenskap er mer enn det som lar seg kjenne i 

polyisme. For det handlet om å se på hele livet. Disse gudene forklarte alt om deres tilværelse. 

Så en fullstendig stop med Israels fortid krevde derfor den sterke antipaganismelæren som lar 

seg fort å kjenne i Pentateuken, med en begynnelse i boken Genesis. 

 

4.3 Litterær sjanger 

Hva slags litteratur er det vi har med å gjøre i Genesis 1? og hvilken litterær sjanger er det? 

Kan teksten vi finner i Genesis 1 være prosa eller poesi, historie eller lignelse? På mange 

måter virker jo alle svært aktuelle. Men likevel så er de ikke like bra brukt sammen. Det er 

først når disse spørsmålene er besvart at de relevante tolkningsretningslinjene kan brukes. Den 

strukturelle stilen som vi finner i Genesis 1 er bemerkelsesverdig for sin enkelthet. Den har en 

klar harmonisk klang som bærer fortellingsmønsteret. Derfor blir det også en alvorlig 

forenkling å kalle en slik tekst for prosa eller poesi. Genesis 1 bruk av repetisjoner som blant 

annet minner oss mer om poesi enn andre tekster vi finner fra Genesis 2,4-. Dets bevegelse 

mot et klimaks plasserer også teksten i rekkefølge av prosa. Det kan derfor i et slikt tilfelle 

sees på som en blanding av prosa og poesi. Selv om det i grunnen ikke eksisterer spor av 

retorikk, bruker likevel passasjen et figurativt språk for å beskrive Guds aktivitet. 

Antromorfier som representerer Gud som om han var et menneske-talende, seende, 

arbeidende og hvilende. Likevel konkluderer Genesis 1 med et semi-poetisk og figurativt 

språk, som på ingen måte bestemmer hovedspørsmålet. Altså forbindelsen mellom 

fortellingen med faktiske hendelser.33 

Likevel kan vi ikke på noen måte si at den figurative tale på noen måter er underordnet 

bokstavelig språk, som om det var mindre verdig til Gud. For det hebraiske språket er et rikt 

talespråk. Skriften som den forekommer i Bibelen er gjennomsyret av symboler og metaforer 

som holder opp fortellingsmønsteret. Genesis 1 gir seg ut for å være en fortelling om tidligere 
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hendelser. En redegjørelse for Guds kreative ord og handling. Tekstens figurative språk er i 

stor grad begrenset til Antromorfier. 

Ifølge denne definisjonen er hendelsene i Genesis 1 å regne som prehistoriske. Likevel kan vi 

understreke at teksten er som regel omtalt som en historisk fortelling, eller en tidligere 

historisk fortelling. Dette skjer i mange tilfeller for å skille den fra legender og myter der ideer 

ofte uttrykkes i form av en historie lik det vi finner i Genesis 1. 

En eventuell tolkning av teksten som den fremstår i Genesis 1, bør styres av dens struktur. En 

forteller har på sin side den store frihet til å fortelle historien på sin egen måte, dette da også 

inkludert sitt eget perspektiv, formål, utvikling og annet relevant innhold. Betydningen blir 

derfor i lys av dette prinsippet satt i fokus i Genesis 1, og dets behandling av tid. De 

dominerende konseptene og de ulike bekymringene som har preget vårt århundre er dramatisk 

forskjellig fra det vi finner i det gamle Israel. Som et eksempel på akkurat dette så kan vi si at 

vitenskapelige metoder søker en tilnærming til den naturlige verden ved å kvantifisere den, 

måle, beregne og teorisere om mekanismen rundt disse hendelsene. For oss er det enkelt å 

oppfatte at en historisk hendelse må presentere en streng form for kronologisk rekkefølge. 

Men for de ulike forfatterne vi finner i de ulike skriftene i Pentateuken så ser vi at disse ikke 

er bundet til samme strenge form. Selv innenfor en helhetlig kronologisk utvikling har de 

frihet til å sette hendelser etter emne. Detter er det spesielt store spor av i Det nye testamentet, 

hvor for eksempel Matteusevangeliet har vekslende deler av fortelling og undervisning 

gruppert inn etter emne. På samme måte bør vår tilnærming til Genesis 1 på mange måter ikke 

anta at teksten skal oppfylle en streng form for kronologisk rekkefølge. Etter å ha undersøkt 

teksten nøye oppdager vi at forfatteren hadde et stort fokus på Guds skapende frase: «Og Gud 

sa…» - som forekommer åtte ganger. Disse blir tydelig knyttet til skapelsens seks dager i en 

samlet symmetrisk struktur. Den siste halvdelen av uken (bestående av dag 4-6) er parallelt 

med første halvdel (dag 1-3). Detter en strukturell form som tidlig kom fram i oldkirken. 

Spesielt gjennom Augustin. Augustin noterte dette litterære rammeverket svært tidlig i 

kirkens historie. Han trodde i utgangspunktet at alt var blitt skapt på en og samme dag, og at 

dagenes struktur var ment for å lære «ordene» i skapelsen. I tillegg anerkjente J.G. Von 

Herder (1744-1803, dikter, filosof, teolog) den kraftige symmetrien mellom de to triader av 

dager: først skapelsen av verden, så ble deretter verden fylt inn. En slik sekvens er indikert i 
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konklusjonen vi finner i Genesis 2,134: «Så var himmelen og jorden fullført (dag 1-3), med 

hele sin hær. (dag 4-6)» 

 

Ord Dag  Poesi      Vers 

1 1  (a)ָּׁOgָּׁGudָּׁsa,ָּׁ«La…»   3 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ…     

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   4 

   (d) Og det ble kveld, og det ble   5 

morgen, første dag.  

 

2 2  (a)ָּׁOgָּׁGudָּׁsa,ָּׁ«La…»   6 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ…    7 

   (c)   

   (d) Og det ble kveld, og det ble   8 

morgen, andre dag.     

 

3 3  (a)ָּׁOgָּׁGudָּׁsa,ָּׁ«La…»   9 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ… 

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ… var godt   10 

   (d) 

 

4   (a)ָּׁDaָּׁsaָּׁGud,ָּׁ«La…»   11 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ…     

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   12 

   (d) Og det ble kveld, og det ble   13 

morgen, tredje dag. 

 

5 4  (a)ָּׁDaָּׁsaָּׁGud,ָּׁ«La…»   14 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ…    15 

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   18 
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   (d) Og det ble kveld, og det ble   19 

morgen, fjerde dag. 

 

6 5  (a)ָּׁDaָּׁsaָּׁGud,ָּׁ«La…»   20 

   (b)  

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   21 

   (d) Og det ble kveld, og det ble   23 

morgen, femte dag. 

 

7 6  (a)ָּׁDaָּׁsaָּׁGud,ָּׁ«La…»   24 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ…   

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   25 

   (d) 

    

8   (a)ָּׁDaָּׁsaָּׁGud,ָּׁ«La…»   26 

   (b)ָּׁOgָּׁdetָּׁbleָּׁ… 

   (c)ָּׁGudָּׁsåָּׁatָּׁ…ָּׁvarָּׁgodt   31 

   (d) Og det ble kveld, og det ble  

morgen, sjette dag.35 

 

Forfatterens bruk av de betydelige tallene 3, 7 og 10 fremhever også en nøye oppbygging av 

skapelsens konto. Den starter med tre problemelementer som behandles i to sett med tre 

dager. Disse problemelementene er: formløs jord, mørke og dypt vann. Verbet «ברא» (å 

skape) blir i teksten brukt ved tre anledninger i fortellingen, og den tredje gangen blir den 

brukt tre ganger.  

 

4.4 Waw konsekutiv og Genesis 

I møte med den hebraiske teksten så legger vi merke til bruken av ְָּׁו i sin konsekutive form. 

Spørsmålet rundt bruken av ְָּׁו har vært med på å danne teorier rundt tekstenes narrative form. 

Flere av disse teoriene går ut på at ְָּׁו i sin konsekutive form i Genesis 1 påpeker teksten langt 
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mer historiske narrativ. For hebraiske grammatikere har lenge anerkjent at dette kan uttrykke 

en form for «rekkefølge av tid», temporal eller logisk, samtidig som den kan påpeke tidligere 

handlinger (f. Eks. Påfølgende, likevel opposisjonelle handlinger) til roten qatal. Som et 

eksempel på dette leser vi i 1 kong 2,8 «Du har også hos deg Sjimi, sønn av Gera fra 

Bahurim, av Benjamins stamme. Det var han som forbannet meg så stygt den dagen jeg var 

på vei til Mahanajim. Men siden kom han og møtte meg nede ved Jordan. Da sverget jeg for 

ham ved Herren at jeg ikke skulle la ham dø for sverd.». For i møte med qal-systemet, så 

snakker vi ofte om de perfekte og ufullkomne verbale konjugasjonene. Hvor da den perfekte 

stammen av de verbale konjugasjonene er brukt til å uttrykke en «komplett handling» som 

kan oppstå i fortid, nåtid eller fremtid. Mens den ufullkomne stammen uttrykker en 

«ufullkommen handling» som forekommer i fortid, nåtid eller fremtid. Verbene som bruker 

dette mønsteret er ofte satt sammen med et prefix i en form av konjugasjon ְָּׁו. Med andre ord 

så ser vi at qatal og weqatal er å regne som to separerte verbformer grunnet tilstedeværelsen 

av en konjugasjon av waw. Det samme gjelder jiqtol og wayyiqtol.36  

 

Wayyiqtol (omvendt form, eller mer populært, Waw konsekutiv + Yiqtol) finner også sted i 

hebraisk poesi, «og han svarte meg» (Sal 3,5) Historisk prosa, poetisk sjanger kan inneholde 

historiske referanser. Derfor kan et opprettelsesdokument som funnet i Genesis 1 presentere 

sekvensielle handlinger. Poesi per definisjon utelukker ikke nødvendigvis bruken av tidligere 

hendelser i rom og tid. Informasjonen som forfatteren formidler, kan oppdages i hans gamle 

litterære og religiøse sammenhenger mer enn appellerer til OT leksikografi og verbal syntaks. 

I Genesis 1 vises de sammenhengende verbene (med Gud som emne) som følger: Wayyiqtol 

(«da Gud sa») 10 ganger. Disse starter ofte med «Da sa Gud» eller «then God blessed On Day 

One God commanded (said), then saw, then separated, and then named (the day begins with 

“he created” if 1:1-2 is included).»37 Vi ser at tekstens narrativ blir: På dag to, beordrer han, 

laget han, for så å separere og deretter oppkalle. På dag tre beordrer han, deretter navngir han, 

deretter så/skjønte han, befalte, og så innså han. På dag fire befalte Gud, så lagde han, deretter 

delte han, for så å se/skjønne. På dag fem befalte han, så skapte han, deretter så han, for så å 

velsigne ved å si. På dag seks befalte Gud, så lagde han, deretter så han, så befalte han, så 

skapte han, deretter velsignet han og sa, deretter befalte han og så/konkluderte i at alt var bra. 

Uten tvil presenterer skapelsesberetningen en uke i logisk eller, og eller, tidsmessig 

rekkefølge. Om forfatteren hadde til hensikt å være historisk eller teologisk, kunne de samme 
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verbene ha blitt brukt. Men kronologien eller jordens alder er svært avhengig av hvilke 

verbformer og funksjoner forfatteren valgte å bruke.38  

 

4.5 Språklige særtrekk 

Vi finner en rekke hebraiske ord som er brukt til å referere til skapelsen. Blant disse er: א רָּ  בָּ

(«skape» Gen 1,27), ה שָּ ל ,(lage» Gen 1,26») עָּ ע  נָּה ,(gjøre/lage» Ordsp 16,4») פָּ  bygge» Am») בָּ

9,6) 

Som vi kan se over så strekker dette seg over store deler av Bibelen. Dette er med på å fortelle 

oss at Israel på mange måter har hatt et stort fokus på skapelse og opprinnelse, og at dette i 

mange tilfeller var innen et bredt og komplisert spekter. Som jeg skrev tidligere så kan dette 

ha vært for å samle folket inn under en felles opprinnelse. 

Men når det kommer til de ulike metaforene som refererer til Gud som skaper i Bibelen, så 

kan vi blant annet finne hos Ronald A. Simkins (Professor; Hebrew Bible and Near Eastern 

Studies) et oppsett som er med på å skille de ulike typer for metaforer vi finner i tekstene. Hos 

Simkins blir det gjort rede for to forskjellige grupper for metaforer. Den ene er «interne» 

metaforer, assosiert med fødsel og plantevekst, mens den andre er «utvendige» metaforer, 

som assosierer seg med ordre og differensiering.39  

De interne metaforene inkluderer den guddommelige formingen av et individ i en kvinnes 

livmor. Dette finner vi spor av i blant annet Jesaja og Jeremia: ««Og nå», sier Herren, som fra 

jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener» (Jes 49,5), ««Før jeg formet deg i mors liv, 

kjente jeg deg,». Denne formen for språkbruk danner ofte en forlenget forståelse. Formen 

refererer ofte til skapelsen av Israel som et folk, med langt større eksplisitte morsbilder på 

Gud.  

Så sier Herren, som laget deg og formet deg i mors liv, han som hjelper deg: 

Vær ikke redd, min tjener Jakob, Jesjurun, som jeg har utvalgt! (Jes 44,2) 

Du dro meg fram fra mors liv, du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg 

ble født, er jeg kastet på deg, fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt fra 

meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. (Sal 22,10-11) 
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Moses sa til Herren: Hvorfor gjør du din tjener så ondt? Hvorfor finner jeg 

ikke nåde for dine øyne? Du legger byrden av hele folket på meg! Er det jeg 

som har unnfanget hele dette folket? Er det jeg som har født det, siden du sier: 

Bær det ved brystet, slik en amme bærer et spedbarn, helt fram til landet du 

med ed har lovet fedrene deres! (Num 11,11-12) 

Klippen som fødte deg, brydde du deg ikke om, du glemte Gud, som fødte deg i 

smerte. (Deut 32,18) 

Den dype metaforiske forståelsen på Guds skapelse i en livmor, danner fort forståelsen på 

Gud som en pottemaker. I tillegg danner fødselsmetaforene tanken om ny-skapelse av Guds 

folk. Samtidig så kan vi legge merke til hvordan fødselsmetaforene går parallelt med 

landbrukslivet, da spesielt med tanke på plantevekst.40 

For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at 

jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene 

mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i 

jorden. (Sal 139,13-15) 
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5.0 Et Fororientalsk ekko 

Skapelseslitteratur er ikke unikt til Israel. Sumerisk, mesopotamisk, egyptisk og kanaaneiske 

skapelsesberetninger har alle spilt en sentral rolle i forståelsen av Genesis 1s narrative 

oppbygning. I lys av pseudepigrafer og andre tekster relatert til den bibelske kanon, viser til at 

Israel deltok i en kultur med en livlig interesse for skapelse og opprinnelse. Gjennom dette 

kapittelet så kommer jeg til å se på flere av disse teksten, samtidig som jeg viser til sentrale 

likheter den bibelske skapelsesberetningen i Genesis 1 har med andre fororientalske 

skapelsesberetninger. 

 

5.1 Genesis 1 og kildetilhørighet  

Raffaele Pettazzoni (1883-1959) viste til at det er lettere for oss i dag å gjenkjenne den 

eksistensielle funksjonen til skapelse og opprinnelsesmyter. «This explains for instance why 

the myth of the origin of certain animal species is told especially in order to ensure the 

capture of those species.” Or: “The myth of the origin of corn will give to anyone who knows 

and tells it the power to exert a favourable influence on the growth of the corn»41. Når det 

kommer til undersøkelse av skapelsesberetninger rundt om i verden, kan vi, ifølge 

Westermann, trekke noen klare linjer som skiller mellom skapelsen av «det ene» og skapelsen 

av «alt». «Det ene» representerer skapelsen/opprinnelsen av en spesiell ting, mens skapelsen 

av «alt» simpelthen representerer skapelsen/opprinnelsen av verden og mennesket. 

Westermann poengterer at det eksisterer langt flere skapelsesberetninger knyttet til «det ene», 

slikt at vi generelt kan si at skapelsen av «det ene» er å regne som en langt tidligere form, og 

at skapelsen av «alt» tilhører et senere stadium. Forholdet mellom de babylonske eposene 

med de sumeriske mytene er viktige i denne sammenheng. Spesielt for de bibelske historiene. 

For hver historie har på mange måter en egen individuell historie, og vi vet at individuelle 

myter ligger bak de store babylonske eposene, spesielt Gilgamesh og Enuma Elish. Samuel 

Noah Kramer (1897-1990) presenterte i sitt verk «The epic of Gilgamesh and it´s Sumerian 

sources, a study in literary Evolution» at skapelsen av verden og mennesket beskrives som 

uavhengig i separate historier. Fra en sammenligning av sumeriske myter med de ulike 

babylonske eposene, kan det konkluderes «that the myth of the creation of the world has 
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prevailed over the myth of the creation of human beings, and drawn it into its own narrative 

framework»42 

Dette bildet blir langt tydeligere i det vi går bak de ulike sumeriske mytene. Motivet til 

skapelsen av mennesket er å regne som eldre enn skapelsen av verden, noe som igjen viser til 

at skapelsen av «det ene» er eldre enn hele skapelsen. H. Baumann sier om de afrikanske 

mytene: «It should be emphasized that … the idea of creation is concerned primarily with 

man and beast, much less frequently with the heavenly bodies and scarcely ever with the earth 

… the African story of creation is above all anthropogenesis» Vi legger altså merke til at 

skapelsen av bestemte gjenstander er å regne som eldre en den generelle skapelsen, spesielt 

skapelsen av mennesket som da er å regne som eldre enn verdens skapelse. Baumann skriver: 

«there is little concern among the Africans for the origins of the inorganic world which 

surrounds them. The first human being is the focal point of their mythology. Whatever goes 

beyond this is a sign of something outside Africa, motifs, for example, such as the primeval 

sea, the primeval reptiles in the primeval sea, the eruption of things through God, the world 

egg; all these are unmistakable signs of the ancient high cultures of the lands of the Nile»43  

Det er ikke nødvendigvis sant at temaet for skapelsen av spesielle ting har gitt etter for den 

generelle skapelsen. Dette kan vi blant annet se i den babylonske tradisjonen, hvor spesielle 

historier knyttet til menneskets skapelse står ved siden av dem som skildrer skapelsen av 

verden. For det som skiller skapelsen av mennesker fra skapelsen av verden, er at hendelsene 

er annerledes, eller at motivasjonen er forskjellig eller at skaper-guden er annerledes. disse 

tekstene, som er så varierte og forskjellige, viser tydelig at skapelsen av mennesket er en 

opprinnelig begivenhet som er helt forskjellig fra skapelsen av verden. Dessuten er tekstene 

fortalt på en annen måte. 

 

When on high the heaven had not been named, 

Firm ground below had not been called by name, 

When primordial Apsu, their begetter, 

And Mummu-Tiamat, she who bore them all, 

Their waters mingled as a single body, 

No reed hut had sprung forth, no marshland had appeared, 

None of the gods had been brought into being, 
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And none bore a name, and no destinies determined-- 

Then it was that the gods were formed in the midst of heaven. (Enuma 

elish 1-10) 

 

Det er et sent trinn i tradisjonen at det babylonske eposet Enuma Elish viser til skapelsen av 

verden og menneskeheten, og at disse blir trukket sammen. Marduk blir sett på som verdens 

skaper, og som skaperen av menneskeheten. Man kan se fra hvordan de tradisjonelle trådene 

knytes sammen hvor uavhengig de ulike mytene en gang var: Marduk utvikler en plan for å 

lage et menneske, men Ea, den eldre guden, samarbeider enten i planen eller er den faktiske 

skaperen (tablet VI). I et eldre stadiet av tradisjonen var skapelsen av mennesket en annen 

guds arbeid.  

 

De egyptiske kosmogoniene fremstår på sin side som svært lærerike. For skapelsen er nesten 

alltid identifisert sammen med verdens opprettelse. Det er svært lite som omtaler skapelsen av 

mennesket. Dette kan, ifølge Westermann, ha noe med de prestelige kretsene å gjøre, da disse 

kretsene hadde liten interesse for menneskets opprinnelse.44 I Egyptisk mytologi kan vi se at 

verdens skapelse og menneskehetens skapelse er uavhengig av hverandre, og gikk senere i 

ulike tradisjoner.    

 

Disse refleksjonene har en direkte betydning for forståelsen av de bibelske 

skapelsesberetningene. Bibelen inneholder i all hovedsak begge grunnleggende typer av 

universell skapelse (Gen 1), og skapelsen av det spesielle, nemlig mennesker (Gen 2). 

Skapelsesberetningen i Gen 2 gir inntrykk av at skapelsen av mennesker er en handling som 

faller inn under den universelle skapelsen (likt med den vi finner i Gen 1). Men en større 

eksegetisk undersøkelse vil likevel påpeke at mennesket er kilden i Gen 2. P kilden forutsetter 

dessuten en lang historie der tradisjonene for verdens og menneskets skapelse opprettes 

sammen. Likevel, i Gen 1,26-28, kan vi skille en variasjon fra det som har gått før i 

menneskets skapelse.45  
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5.2 Ur myter hos P 

I et banebrytende arbeid skrevet ved slutten av det nittende århundre, tar Herman Gunkel og 

poengterer P kildens skapelsesberetning (Gen 1) hadde en nær sammenlignes med det 

babylonske eposet Enuma Elish. Gunkel brukte terminologien «chaoskampf» eller «kampen 

mot kaos» til å beskrive denne typologiske gruppen med myter kjent som «kamp myter». 

«Kaos» er en terminologi lånt fra gresk mytologi, men passer bra i semitisk utforming av en 

preeksisterende tilstand – kaos. Som Gunkel beskriver det så består en slik «chaoskampf» av 

en skaper Gud som må bekjempe sin erkefiende, vanlig beskrevet som et vann-monster eller 

en drage, og fra dette kadaveret konstruerer de ulike delene i kosmos. Hentydninger til dette 

kan vi finne i mange av de ulike tekstene vi har i Bibelen. Og Gunkel poengterer at de 

prestelige forfatterne på mange måter kjente til det babylonske eposet Enuma Elish, og har 

med dette lånt mye av det kosmologiske bildet fra teksten. En av de viktigste argumentene for 

denne tanken, er ifølge Gunkel, Gen 1,2. For Gen 1,2 beskriver den preeksisterende jorden, og 

beskriver den som en mørkt kaotisk vannmasse kalt «ְּתהֹום» - ur hav/dypt hav. Men ser vi på 

den beslektede akkadiske formen «tiàmat» med oversettelsen «hav, sjø», ser vi at dette er 

navnet på erkefienden til Mardok i Enuma Elish. På denne måten ser vi at både Enuma Elish 

og Genesis åpner opp med beskrivelsen av et uorganisert urhav dekket av mørket. Skapelsen 

blir derfor et resultat på splittelsen av urhavet og organiseringen av vannmassen for at tørt 

land kan komme frem.46 

Videre oppdager og utvikler Alexander Heidel bestemte likheter mellom Enuma Elish og 

Genesis 1. Heidel konkluderer senere med at parallellene var så unøyaktig at spørsmålet rundt 

litterær avhengighet er mangelfull. Heidel satte opp disse parallellene: 

Enuma Elish Genesis 1 

Divine spirit and cosmic matter are 

coexistent an coeternal. 

Divine spirit creates cosmic matter an exist 

independently of it. 

Primeval chaos; Tiàmat enveloped in 

darkness. 

The earth a desolate waste, with darkness 

covering the deep «ְּתהֹום». 

Light emanating from the gods. Light created. 

The creation of the firmament. The creation of the firmament. 

The creation of dry land. The creation of dry land. 
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The creation of (humankind) The creation of (humankind). 

The gods rest and celebrate God rests and sanctifies the seventh day. 

 

Når det kommer til spørsmålet om litterær avhengighet, kan feltet fort virke splittet. Flere er 

med på å poengtere at blant annet Heidel tar mye for gitt i det han setter opp denne parallellen 

mellom Enuma Elish og Genesis 1. Heidel Selv mente at parallellen var for unøyaktig og er 

med på å kritisere den. Ephraim Speiser er en av dem som kritiserer Heidels selvkritikk. 

Speiser mente at Enuma Elish, både i lys av guddommelig ånd og kosmisk materie, var 

sameksisterende og samevig. Andre igjen har valgt å unngå å konkludere tekstens 

avhengighet av Enuma Elish. Dette kommer igjen av at «chaoskampf» eksisterte i utallige 

versjoner blant kanaanittene, egypterne og hettittene. Det er spesielt viktig å poengtere den 

ugarittiske Baal-myten her. Denne myten forteller om storm guden Baals kamp mot Yam 

(bokstavelig oversatt som «hav»). Denne myten har en nært slektskap til flere tekster i den 

hebraiske Bibelen, som snakker om Yahwehs kamp mot havet.47 

Uansett så legger vi merke til at den prestelige kilden kan på mange måter framstå som 

avhengig av Enuma Elish, men likevel også av andre såkalte «chaoskampf»-myter. Det er 

ikke å unngå at Gen 1,1-2,3 bærer med seg et rikt vokabular som på mange måter er likt med 

det vi finner i Enuma Elish. Dette da noe som skaper større tanker rundt den litterære 

avhengigheten den prestelige kilden hadde til Enuma Elish.     

 

5.3 Talmud og Midrash 

Skapelse har på mange måter i sin natur stått ovenfor store problemstillinger i et såkalt 

grenseland hvor myter og legender møter filosofi. Religion har på sin side vanligvis hevdet at 

verden på sett og vis er blitt skapt av en eller annen skaper med både vilje og hensikt. Vi tar i 

dette utgangspunktet fokus på de langt mer monoteistiske religionene som vi kanskje kjenner 

mer til. Med utvikling av teologiske argumenter dannet det seg sentrale doktriner som 

stadfestet en form for skapelse av intet, som hovedsakelig ble formulert for å understreke det 

mest sentrale vi finner innen Guds natur – hans suverenitet og frihet ovenfor alt det skapte ved 

ham. Mens religion på sin side baserer seg på, samtidig som den er avhengig av guddommelig 

åpenbaring, er filosofi på sin side igjen mer sentralisert i menneskelig grunn. Men skillen 
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mellom religion og teologi var ikke alltid like store, og har på mange måter også vært 

avhengig av hverandre. Hellenistiske skoler, betraktet i sin filosofi, verden som enten evig, 

eller at den i mindre grad var blitt formet ut av en eksisterende eksistens. Videre, for dem var 

«Gud» den første årsaken til alle «hoved bevegelser». Blant annet hos Aristoteles eller den 

neo-platonske «Den ene», hvor alt som er «nødvendig» utgikk, hører vi mer om denne tanken.  

Mens teologiske og filosofiske undersøkelser i større grad har vært et yrke for en intellektuell 

elite, har den populære religion ofte en tendens til å se blant annet etter myter som kilder til 

inspirasjon. Som går inn på tematikken om kildetilhørighet, som nevnt tidligere. Men det er 

likevel midlertidig gitt at Genesis 1 i seg selv bryter med den mesopotamiske verden. Dette 

ser vi blant annet i tekstens fravær av mytologiske fremstillinger, og en henvisning til en 

suveren «Gud» som har skapt himmel og jord. Samtidig som det påfallende verset 

overraskende nok er den mest mytiske i skapelsesberetningen. Vi henviser her til det ut-

historiske elementet «Tohu wa bohu». Vanligvis oversatt som «øde og tom, formløs, forvirret, 

urhav, osv.». Den bestemte karakteren vi finner i disse elementene, samt deres tidsmessige og 

årsakssammenheng med skapelsen, har ført til en nokså rik kilde av spekulasjoner. dette er 

tematikk som omfavner en rekke områder, blant annet eksegetiske, homiletiske og filosofiske. 

Tematikken omfavner også mytiske spekulasjoner. Men ser vi på de sentrale polene mellom 

grunn og åpenbaring, samt teologi og myte, ser vi at store synspunkt har blitt utarbeidet i 

forskjellige uttrykk innen jødedommen. For selv om Bibelen i seg selv regnes som fri for 

myte, og tanken om guddommelig inspirasjon står sterkt, kan vi fort oppdage spor av gamle 

myter spred over den sider. Ser vi blant annet på den talmudiske tradisjon, så kan vi se at den 

polemiserer seg mot kjetterske synspunkter samtidig som den i et slikt utfall er med på å 

danne myter selv. Midrash (jødisk bibeltolkning) søker etter å forklare de ulike betydningene i 

hver bokstav, ord, eller vers i regi av skapelse. Dette skjer ved hjelp av allegoriske, 

hentydende eller som et startskudd for en homiletisk tilnærmelse. Dette var noe som ble langt 

mer sentralisert blant jødiske filosofer, da etter innflytelse fra deres muslimske kolleger. Dette 

var viktig for å søke å forene deres trosbekjennelser med deres argumentasjonsgrunnlag.48 

Bokstavelig eksegese begynner relativ sent i middelalderen og de store kommentarene på 

Bibelen, kombinerer Midrash tradisjoner med filosofiske og mytiske elementer. Dette da for å 

utrede en egen eksegetisk fremstilling av sitt litterære verk. Samtidig forøker Kabbala å gi 
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forklarelse på spørsmålene som til nå ennå ikke var tilfredsstillende besvart. Dette førte til 

positive resultater. 

Setter vi en pekepinn mot den talmudiske epoken, legger vi merke til skapelsens sentrale 

posisjon som et relativt populært tema. Dette bekreftes blant annet i talmudiske og midrashisk 

litteratur. Likevel så påpeker midrash at temaet ikke burde undervises i det offentlige. Blant 

annet så beskriver Urbach i sin detaljerte studie rundt hvordan skapelsen var behandlet av 

rabbinere, og hvordan tematikken var blitt mer åpen etter den tannaistiske epoken. Dette vil si 

ca. 200 e.kr. Grunnlaget var enkelt. De trengte argumenter mot kjetternes argumenter. Men 

ikke alle midrashiske uttalelser rundt tematikken skapelse kan forklares etter et slikt behov. 

For midrashisk metode blir også brukt til å søke etter flere betydninger i skriften, og blir brukt 

til å produsere faktisk innsikt i skapelsesberetningens langt mer mytologiske fremstilling. 

Midrash bruker i grunn all sin hovedsak rundt tematikken skapelse som utgangspunkt for å 

umiddelbart gå mot homilier på vidt forskjellige emner.      

I utgangspunktet så eksisterer det ingen fast skreven doktrine om skapelsen i noen av de ulike 

talmudiske og midrashiske skriftene. Men teologiske sett er alt mer eller mindre underordnet 

de fremste doktriner i talmudisk jødedom. Dette innebærer da balnt annet Guds suverenitet og 

hans styring over den skapte verden. Men skapelsens mytiske fremstilling ga likevel rom for 

utfordrende visninger. Og likeså skapte synet på verden og dens opprinnelse enda flere 

visninger. Men gnostisismen på sin side så verden mer som et produkt produsert av en mindre 

Gud, demiurgen, som på sin side igjen hadde opprørt og skapt verden. For verden, som sådan, 

ble sett på som ren ondskap i seg selv. I iransk dualisme finner vi synet på verden som en 

slagmark for to av sine sentrale guder. Den greske filosofien ville på sin side igjen oppfatte 

verden, eller kanskje bedre sagt «væren», som en evigvarende eksistens. For neo-platonismen 

kom alt fra Gud. Dette da som et resultat av en langt mer nødvendig natur, enne som en ren 

viljehandling. For Aristoteles var Gud den første årsaken, som nevnt tidligere, en uanfektet 

flytter, og intet annet.49  

Gjennom blant annet Bereshit Rabba blir vi kjent med en filosofi som i utgangspunktet tar i 

bruk den mytiske karakteren vi finner i Genesis 1,2, og Rabban Gamaliel forteller: «Your God 

is a great artist, but he did have good materials: Tohu, Bohu, darkness, air, water, abyss»50. 

Gamaliel forteller deretter hvordan de bibelske versene er med på å skape disse elementene 
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gjennom skapelsen, og ikke at de er brukt for å skape. Denne passasjen er ofte brukt til å 

påpeke troen på skapelsen ut av intet. Denne doktrinen, som i all hovedsak har spilt en sentral 

rolle i teologien for alle de tre monoteistiske religionene, står fremdeles utelatt fra talmud. 

Dette eksempelet er også med på å gi oss en forståelse på hvordan argumentasjonen var 

ovenfor kjetterne, og hvordan denne kampen mellom dem bidro til å danne et grunnlag for 

utarbeidelse av sentrale teologiske argumenter.    

Skapelsesberetningen har på mange måter blitt brukt for å illustrere guds suverene storhet 

ovenfor den skapte verden. Gud blir i en slik sammenheng fremstilt som en konge, 

byggmester eller en arkitekt. Samtidig som det hender at analogier rundt menneskelig 

oppførsel blir brukt som en illusjon på identiteten i skikkelsen Gud – dette blir som regel 

etterfulgt av momenter som påpeker guds suverenitet over menneskelig skikkelse og som 

overlegen karakter i skapelsesberetningen.  

Diskusjoner om rekkefølgen der de ulike elementene i skapelsesberetningen blir skapt, er 

typisk for læren som er registrert i navnene vi finner i Tannaim. Hva ble egentlig skapt først? 

Himmel eller jord? Verden eller lys? Lys eller mørket? Meningene er dessuten mange. Men 

problemet forblir vanligvis ubestemt. Men man legger likevel fort merke til at elementet vann 

er gitt en særskilt rolle i utarbeidelsen av skapelsesprosessen. Noe som også er i samsvar med 

den nær-østlige myten om et primært vannaktig kaos.51 

Det er typisk for midrashiske tradisjoner å lete etter flere betydninger i Toraen. Blant annet 

kan det sees i hvordan midrash nærmer seg problemstillingen vi finner i det første verset i 

Toraen. For hvert ord, selv den individuelle bokstav er fylt med uendelige betydninger. 

Hvorfor starter blant annet Toraen med bokstaven «Beth»? Som forklaring kan det tenkes at 

det hebraiske alfabetets tvetydige dobbeltrolle som både bokstav og tall – som en hentydning 

til læren om to verdener, denne verden og den kommende verden. En annen forklaring ligger 

langt mer basert på bokstavens form. Bokstaven «Beth» har en åpen forside, men holder seg 

lukket på alle andre sider. Dette kan indikere en lære om å undersøke det som skal skje 

fremover, og ikke nødvendigvis det som tidligere har skjedd – dette da som en indikasjon på 

tiden før skapelsen. Men likevel som den samtidig påpeker at vi ikke skal søke det som er 

over eller under, så spør midrash seg om hvorfor Toraen begynner med «Beth» (den andre 

bokstaven) og ikke «Aleph» (den første bokstaven)? Som et alternativt svar på dette så er 

«Beth» regnet som språket Berachah (velsignelse), mens «Aleph» på sin side er språket til 
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Arirah (forbannelse). Det ble derfor sett på som nødvendig å starte Toraen med «Beth» for å 

motvirke de gnostiske kjetterne som i alt ønsket å påpeke skaperverket som ondt. 

Det hebraiske ordet «Bereshit», bokstavelig oversatt med «I begynnelsen», er også en kilde til 

flere ulike tolkninger. Merk at prefikset «Være» kan i tillegg til den vanlige betydningen «I» 

også leses som «Av» eller «For skyld». «Reshit» har i tillegg blitt tolket allegorisk og kan 

enten bety «Visdom», «Toraen» eller til og med «Israel». Dette gjør at midrash kan les teksten 

som «Med visdom», «Med Toraen», «For Toraens skyld» eller «For skyld av Israel». Disse 

tolkningene, og spesielt rundt forståelsen av at skapelsen ble gjort for det jødiske folket som 

en oppfyllelse av Toraen, er mer vanlig. Samtidig så poengterer denne tanken at verden på 

mange måter er avhengig av jødenes aksept av lovene i Toraen. Mye av denne tanken 

kommer i lys av de ulike frasene og elementene i skapelsesberetningen som gir et klart 

uttrykk for en allegorisk fremstilling av det jødiske folks historie.52    

Ser vi på tolkningen «Med Toraen», kan det dannes tenker om at skapelsesberetningen på 

mange måter er verket, mens Toraen representerer skapelsesinstrumentet, eller en form for 

kartlegging av disse instrumentene. Dette er nok noe som kommer mer til syne i myten om at 

Gud tilbrakte to tusen år med Toraen før selve skapelsen, samtidig som Gud skal ha konsultert 

med Toraen før skapelsen. En begrunnelse for denne tanken påpekes i lys av Toraens 

preeksistens. At Toraen eksisterte før selve skapelsen, men da ikke i materiell form. Toraen 

skal, ifølge denne myten, ha blitt til materiell form gjennom en svart og hvit ild bundet til 

guds arm. Denne tanken om at Toraen har en preeksisterende rolle gir den også en høyere 

natur enn det vi finner hos englene, som på sin side igjen ble skapt på den andre dagen. 

Konklusjonene blir derfor at englene selv ikke kunne ha deltatt i skapelsen, da skapelsen 

allerede var igangsatt.  Dette danner et bilde av en rettferdiggjørelse fra de gnostiske kjetterne 

som ville ha gitt enn langt større støtte til englene for skapelsen. Toraens preeksistens danner 

også beviser ovenfor det jødiske folk at deres tradisjon bærer preg av en renere sannhet. Synet 

på den jødiske «Toraen» og Islams «Koran» blir i et slikt tilfelle svært fortreffelig. Men merk 

likevel at muslimenes konsept av koranens preeksistens og dens ubehandlet og uskapte form, 

likevel skiller seg fra jødenes Tora, da den sistnevnte tydelig fremstilles som et skapt verk.53 

Men Toraen er ikke den eneste fremstillingen på et verk skapt før selve skapelsen. 

Tradisjonene forteller også om at blant annet guds trone, Edens hage, helvete, Messias navn, 
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tempelet og omvendelse, er alle omtalt som preeksisterende gjenstander. Tiden er også et 

element som trekkes fram som preeksisterende. Disse bildene av preeksisterende verdener 

skal ha bukket under for guds suverenitet i form av skapelse og ødeleggelse. Og tematikken 

rundt «ødelagte verdener» er en vedvarende form. For En verden basert på dom alene vil ikke 

kunne stå, men kun etter at Gud skaper en verden med omvendelse kan verden vedvare. 

Selv om de ulike fremmede skapelsesmytene var å forakte, eksisterte det likevel utallige 

skapelsesmyter innen midrash som viser til en fellesorientalsk arv. En velkjent tolkning av et 

slikt tilfelle er myten der Gud blir konfrontert med mørkets prins. En mørkets prins som 

motstrider skapelsen. Gud forteller havets prins om å fjerne vannet som har skjult verden. 

Dette da for at verden skal komme til å være. Også et lignende tema finner vi i det Gud fjerner 

«Tohu wa Bohu» for å la verden komme til syne. Flere forskjellige steder i Midrash finner vi 

beskrivelsen av at Gud knyter klær rundt seg av lys for å skape. Gud tar deretter snø fra under 

hans trone og skaper verden. Verden skal i en slik symboliserende handling fortsette å vokse 

til den tiden Gud sier: Nok! Parallelt til denne mytiske fremstillingen finner vi også myten 

hvor Gud knytter ild og vann sammen, og på en slik måte lager himmelen. Dette er bare noen 

av de ulike mytiske grunnlagene vi finner hos en enkelt rabbiner med navn Abba Arikha, også 

kjent som Rav. I følge Urbachs omfattende studie om de rabbinske tankene og mytene, som 

var regnet som uakseptable fra et jødisk synspunkt (eks. av gnostisk eller dualistisk natur), var 

langt mer vanlig og regnet som nødvendig for distribusjonen av myter som var i samsvar med 

ideen om en allmektig Gud. Dette fører oss riktig nok til en av de viktigste teologiske 

synspunktene innen gammel rabbinsk litteratur. Det at Gud er alene sett på som himmelen og 

jordens skaper, og som universets hersker. Denne doktrinen skal i sin hovedsak overskygge 

alt annet. Samtidig så er det viktig å påpeke at erkjennelsen på at tiden er skapt før universet, 

ligger sentralt, samt fokuset på Toraens preeskisterende natur. Dette påpeker legendenes og 

mytenes sentrale posisjon i utarbeidelsen av den teologiske norm. Men merk her at disse 

eksemplene er utredet av synspunkter og myter basert på Midrash, og ikke nødvendigvis en 

stadfestet tro. Dette da grunnet de eksplisitte bevis til fordel for større teologiske og 

filosofiske doktriner. Vi kan i dette tilfellet anta at slike beviser var mer eller mindre regnet 

som ikke viktig, men at det heller var brukt til å motvirke sentrale argumenter fra kjetterne. 

Men ser vi på den polemiske kontekst, kan vi se et dannet grunnlag for prosessen for teologisk 

selvdefinisjon. Dette da noe som ikke regnes å ha oppstått før århundrer senere.54 
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På mange måter kan det tenkes at talmudisk og midrashisk materiale har blitt tolket for å 

danne grunnlag for sentrale doktriner. Eksemplene, og derfor også bevisene for en slik 

erindring, kommer i all hovedask fra egne refleksjoner knyttet til det myteomspunne 

samfunnet som apologetene befant seg i. Sentrale punkter som skapelse av intet, skapelse ut 

fra eksisterende eksistens, samt skapelse av emanasjon var viktig tematikk, og Rabban 

Gamaliel skiller seg ofte godt ut i denne sammenhengen. For Gamaliels diskusjoner med de 

ulike filosofene i sin samtid, påpekte en form for bevis sitert med støtte for en skapelse ut av 

intet. Slike siterte bevis er ellers fraværende av en slik eksplisitt støtte. De ulike diskusjonen 

rabbinerne hadde med hverandre, om hvordan ting ble skapt, kan i flere tilfeller hentyde til at 

de stilte seg mot og satte til fordel et preeksisterende skapelsesbilde. Men slike tolkninger er 

og forblir svært tentative. For troen på en doktrine om blant annet emanasjon, regnes som 

svært sentral i neoplatonisk filosofi, som eksisterte i samme periode som de Talmudiske 

rabbiene, og er, ifølge A. Altmann, synlig i Midrashtisk konsept av Gud som bærende på seg 

en mantel av lys.55 

 

5.4 Sefer Jetsira 

Vi regner med at en fullstendig oversikt over den talmudiske epoken ikke ville ha vært mulig 

uten Sefer Jetsira. For Sefer Jetsira regnes for å være jødedommens eldste kjente esoteriske 

skrift. Boken er for det meste en samling av spekulasjoner om hvordan Gud skapte verden. 

Med en sammensetning av tradisjoner, og ikke minst folklore, er boken tilskrevet Adam, som 

senere ga den til Noah, som igjen ga den til Abraham. Med tanke på form, innhold og språk er 

det å regne med en datering på verkset til ca. 200 f.kr. til 200 e.kr. Med tanke på dens form og 

innhold så skiller verket seg godt ut fra Midrash. Teksten er kort, anonym og det er tydelig 

tegn på at språket er klippet, tydelig fremstilt og fremstilles som om boken med vilje 

presenterer seg som mystisk.56 

Ser vi på Sefer Jetsira så ser vi på fortellingen om hvordan Gud skapte verden ved hjelp av 32 

mystiske former for visdom. 10 av veiene kalles for «Eser Sefirot Belimah» - ti sefirot uten 

noe. Dette viser til de resterende 22 som på sin side er identifisert i bokstavene i det hebraiske 

alfabetet. Sefirot ble i middelalder kabbalah tilskrevet gudommelige tall, men er likevel i 
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Sefer Jetsira vanligvis tolket for å representere tall. Men tanken om at de kan representere noe 

langt mer kommer tydelig fram i følgende utkast fra Sefer Jetsira: 

«Ten sefirot without anything, one is Spirit of the living God, 

and wind from the spirit, water from the wind, fire from the water, 

up and down, east and west, north and south.»57 

 

Gud er sagt i å ha skapt universet enten med bokstaven Beth, som er den første bokstaven i 

Toraen, som jeg nevnte tidligere, eller med bokstavene He og Jod. Sefer Jetsira tillater 

imidlertid ikke at skapelsen til bestemte bokstaver kan kombineres for å produsere ord. Det er 

ganske naturlig å anta at etter å ha sett hvordan bokstaver og tall kan brukes til å beskrive alt i 

verden, har prosessen blitt reversert, og bokstaver og tall kan ses på som verktøy for 

skapelsen. Boken inneholder også et utdrag som holdes for å være en av de tidligste 

bokstavelige referanser til skapelse ut av intet i jødiske skrifter. Gud sies å ha:  

«formed reality from chaos (tohu), 

made that what is not to be (as’ah eyno yeshno),  

carved huge pillars out of inconceivable air». 

Ordene som blir brukt er nært knyttet til det hebraiske uttrykket for «ut av intet» - yesh me-

ayin. Riktig nok er uttrykket som brukes her ikke helt klart, og gjør derfor at det absolutte 

«intet» forblir å regne som underforstått. 

Sefer Jetsira er faktisk nevnt i Talmud, noe som igjen forteller hvordan enkelte rabbinere 

brukte boken til å blant annet lage en kalv. Bortsett fra de utallige legendene var boken også 

veldig innflytelsesrik på middelaldersk jødisk tankeliv, hvor alt fra kosmologiske 

forestillinger til filosofi og mystikk ble sentralisert.58 

 

 

 

                                                           
57 Toyryla, H. (1998). Theories of Creation in Judaism. 
58 Toyryla, H. (1998). Theories of Creation in Judaism. 



56 
 

6.0 Avslutning 

Genesis 1 er på mange måter bygget opp etter en såkalt «ord»-skapelse. Hvor 

skapelsesberetningen er satt inn i et nettverk av setninger som alle følger rekkefølgen i et 

mønster fra ordre til fullførelse av ordre. En fortellingsramme som får ulike fraser til å fremstå 

som en del av en større prosess i fullførelsen av en hellig ordre gitt av Gud.   

Gjennom denne oppgaven har vi også sett på strukturen til Genesis 1,1-2,3. Vi har blant annet 

sett at den strukturelle rammen på mange måter viser til et kiastisk mønster, som er hentydet i 

tekstens språk og strukturelle elementer. Med andre ord så kan vi se at språk og strukturelle 

elementer gjentas i den andre halvdelen i skapelsesberetningen, men da i motsatt rekkefølge. 

Dette får det siste til å matche det første, og det første til å matche det siste. Et kiastisk 

mønster er derfor på mange måter med på å danne rammefortellingen som teksten bærer med 

seg. Vi har med dette konkludert med at Den første skapelsesberetningen på mange måter 

avsluttes i 2,3, dette da uten å unødvendig trekke inn første halvdel av 2,4a. For det er det 

kiastiske mønsterets gjentagelser som gir oss det generelle utgangspunktet vi trenger for å 

etablere en kontekst, og dette kiastiske mønsteret begynner på nytt igjen i 2,4a. 

Når det kommer til en tilnærming av Genesis 1 er det flere sentrale elementer som stilles 

sentralt. Blant disse er en historisk kontekst, litterær sjanger og tekstlig innhold. Hva er det 

egentlig rammefortellingen i Genesis 1 forteller oss om bruken av fellesorientalsk kosmologi? 

For skapelseslitteratur er på ingen måte å regne som unikt til Israel. Men heller et emne og 

tematikk som på mange måter overskygger større deler av den fellesorientalske verden. For 

tematikken var svært sentral både i Israelske, sumeriske, mesopotamisk, egyptisk og 

kanaaneisk litteratur. Om det så dreide seg om en såkalt «chaoskampf» eller preeksisterende 

skapelsesinstrumenter, er det ikke å legge skjul på at tematikken rundt tekstens egenhet har 

vært et svært omdiskutert tema. 
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