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1

Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud,  
så att det vi ser inte har blivit till av något synligt (Hebr 11:3).

2

1 Mos 1:1–2

 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 
2 Jorden var öde och tom, och mörker var över 
djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

3

Joh 1:1–3

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos 
Gud, och Ordet var Gud.  

Han var i begynnelsen hos Gud. 
Allt blev till genom honom, och utan honom 

blev ingenting till av det som är till.
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Kol 1:15–17

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd 
före allt skapat, för i honom skapades allt i 
himlen och på jorden: synligt och osynligt, 
tronfurstar och herradömen, härskare och 

makter – allt är skapat genom honom och till 
honom. Han är till före allt, och allt hålls 

samman genom honom.

5

Utan honom blev ingenting till av det som är till.

Naturalistisk evolution motsägs! 

Joh 1:3

6

Dag ett
3 Gud sade: ”Varde ljus!”  

Och det blev ljus. 
Och det blev afton 

och det blev morgon,  
den första dagen. 

4 Gud såg att ljuset var 
gott, och han skilde ljuset 

från mörkret. 5 Gud 
kallade ljuset dag, och 

mörkret kallade han natt.

7

Vad betyder ”en dag”?

• Långa perioder? Antas för att harmonisera utvecklingsläran med Bibelns 
skapelseberättelse. 

• Inget stöd i texten för dag-period-hypotesen. Dag: ”yom” – 24 timmar, som 
definieras av kväll – morgon. 

• 2 Petr 3:8 (”En dag är för Herren som tusen år”) handlar om Guds tid, inte 
människors tid. 

• Skapelseveckans framskridande stämmer inte med utvecklingsläran: ljuset 
kom före solen! 

• Argument finns för ”ung-jord-teorin”: skapelse för ca 6000 år sedan.
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Den andra dagen

6 Gud sade: ”Mitt i vattnet 
ska finnas ett valv som 

skiljer vatten från vatten.” 
7 Gud gjorde valvet och 

skilde vattnet under valvet 
från vattnet över valvet. 

Och det blev så. 
8 Gud kallade valvet 

himmel.

9

Den tredje dagen

9 Gud sade: ”Vattnet under himlen ska samlas till en enda 
plats så att det torra blir synligt.” Och det blev så. 10 Gud 

kallade det torra land, och vattensamlingen kallade han hav.  
Och Gud såg att det var gott. 

11 Gud sade: ”Jorden ska frambringa grönska, fröbärande 
örter och fruktträd, som bär frukt med frö efter sina slag på 
jorden.” Och det blev så. 12 Jorden frambringade grönska, 

fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö 
efter sina slag. Och Gud såg att det var gott.

1 Mos 1:9–13

10

”Efter sina slag”

Tre gånger upprepas denna sats för växterna och sju gånger 
för djuren. 

Gud skapar vissa bestämda grupper. 

Slag är inte det samma som vår vetenskapliga definition på 
arter eller familjer.

Exkurs

11

Den fjärde dagen

14 Gud sade: ”På himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen 
från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar 
och år, 15 och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över 
jorden.” Och det blev så. 16 Gud gjorde de två stora ljusen, 

det större att härska över dagen och det mindre att härska över 
natten, och likaså stjärnorna. 17 Han satte dem på himlavalvet 

till att lysa över jorden, 18 att härska över dagen och natten 
och att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

1 Mos 1:14–19
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Mästerlig uppbyggnad, ett exempel

Gud sade: 
Funktion: skilja dag från natt 

Tecken för högtider, dagar och år 
Vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden 

Det större att härska över dagen 
Det mindre att härska över natten 

Vara på himlavalvet för att lysa över jorden 
Härska över dagen och natten 

Funktion: skilja dag från natt 
Gud såg att det var gott.

En parallellism (kiasm) i berättelsen om den fjärde dagen

Efter Skapelse och evolution, Sebastian Ibstedt, s 119

13

Tiden för skapelsen?

• Utvecklingsläran:  
• universum uppstod för 13,8 miljarder år sedan (”Big Bang”) 
• jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan 

• Bibelns kronologi, olika förslag: 
• Judarna: 3 760 f Kr (Septuaginta), men enligt hebreiska texten ca 4 000 f Kr. 
• Ussher (160-talet): 23.10 år 4004 f Kr 
• Isaac Newton: 3998 f Kr 
• Moderna skapelsetroende: för 6 000 – 10 000 år sedan

Exkurs

14

Den femte dagen

20 Gud sade: ”Vattnet ska vimla av levande varelser, och 
fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet.” 21 Och Gud 

skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör 
sig och som vattnet vimlar av, alla efter deras slag, och alla 
bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var 

gott. 22 Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och 
föröka er och uppfyll vattnet i haven. Och fåglarna ska föröka 

sig på jorden.”

1 Mos 1:20–23

15

Fruktsamhet

Djurvärlden skapades på två dagar. 

Det är först då Gud ger befallningen:  
”Var fruktsamma och föröka er!”

16
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Den sjätte dagen – tre grupper av djur

24 Gud sade: ”Jorden ska frambringa levande varelser efter 
deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter 

deras slag.” Och det blev så. 

25 Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, 
boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter 

deras slag. Och Gud såg att det var gott.

1 Mos 1:24–25

17

Den sjätte dagen – människan

26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. 
De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över 

boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig 
på jorden.” 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, 

till Guds avbild skapade han henne, till man och 
kvinna skapade han dem.

1 Mos 1:26–27
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Människans överhöghet

28 Och Gud välsignade dem och sade till dem:  
”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 
under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur 

som rör sig på jorden.”

1 Mos 1:28

19

Det var mycket gott

29 Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela 
jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till 

föda. 20 Och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt 
som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till 
föda.” Och det blev så. 31 Gud såg på allt som han hade gjort, 

och se, det var mycket gott.

1 Mos 1:29–31
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Två triader i skapelseveckan

Domäner Invånare / härskare

Dag 1: Ljus, dag och natt Dag 4: Himlakroppar

Dag 2: Hav och himmel Dag 5: Fiskar och fåglar

Dag 3: Torra land och vegetation Dag 6: Landdjur och människor

Dag 7: Vilodag

Efter Skapelse och evolution, Sebastian Ibstedt, s 119

21

Den sjunde dagen – skapelsen fullbordad

1 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. 2 På 
sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han 

vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.  
3 Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den,  

för på den dagen vilade han från hela sitt verk  
som han hade skapat och gjort.

1 Mos 2:1–3

22

En andra skapelseberättelse?

4 Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, 
när HERREN Gud hade gjort jord och himmel. 

KB 1917: 

Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på 
himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud 

gjorde jord och himmel.

1 Mos 2:4

23

1 Mos 2:4 som en kiasm

(a) Detta är himlens och jordens fortsatta historia 

(b) sedan de skapats 

(c) då när HERREN Gud 

(d) hade gjort 

(e) jord och himmel.

24

210717_skapelsen.key - 17 juli 2021



Toledoth: fortsatt historia

• Toledoth 1, 1:1–2:3 heter ”Himlen och jorden”. 

• När avsnittet avslutas kommer rubriken: Den fortsatta historien efter 
”Himlen och jorden”. 

• Toledoth 2, 2:4–4:26, har rubriken ”Adam” = människan. De följande 
toledoth är:

• 5:1–6:8, ”Noa” 

• 6:9–9:29, ”Noas söner” 

• 10:1–11:9, ”Sem” 

• 11:10–26, ”Tera”

• 11:27–25:11, ”Ismael” 

• 25:19–35:29, ”Isak” 

• 36:1–37:1, ”Esau” 

• 37:2–50:26, ”Jakob”

25

Människan i skapelsen

5 Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden och markens 
alla örter hade ännu inte vuxit upp, för HERREN Gud hade inte 

låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som 
kunde bruka den. 6 Men en dimma kom upp ur jorden och 

vattnade hela marken. 7 Och HERREN Gud formade människan 
av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa.  

Så blev människan en levande varelse.

1 Mos 2:5–7

26

Guds gåva: lustgården

8 HERREN Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte 
där människan som han hade format. 9 Och HERREN Gud lät alla 
slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta 
av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap 

om gott och ont.

1 Mos 2:8–9

27

De första människornas land

10 Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och 
sedan delade sig i fyra huvudgrenar. 11 Den första heter Pishon. 

Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns 
guld. 12 Guldet i det landet är gott, och där finns också 

bdelliumharts och onyxsten. 13 Den andra floden heter Gihon. 
Det är den som flyter runt hela landet Kush. 14 Den tredje floden 

heter Tigris. Det är den som flyter öster om Assur.  
Den fjärde floden är Eufrat.

1 Mos 2:10–14
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Människans uppgift och begränsning

15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för 
att odla och bevara den. 16 Och Herren Gud gav mannen denna 
befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 17 men av 
trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag 

du äter av det ska du döden dö.”

1 Mos 2:15–17

29

Mannen är ensam

18 Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska 
göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” 

19 Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla 
fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han 

skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så 
blev dess namn. 20 Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt 

himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns 
ingen medhjälpare som var hans like.

1 Mos 2:18–20

30

Kvinnans skapelse

21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han 
hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats 
med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet 
som han tagit från mannen och förde fram henne till honom.

1 Mos 2:21–22

31

Äktenskapets instiftelse

23 Då sade mannen: 

”Äntligen! Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska 
heta kvinna, för av man är hon tagen.” 

24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till 
sin hustru, och de ska bli ett kött. 25 Och mannen och hans 

hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. 

1 Mos 2:23–25
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