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Då sade Gud till Noa: ”Jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande,  
för jorden är full av våld på grund av dem (1 Mos 6:13).

https://www.newsweek.com/antarctica-discovery-ancient-forest-bible-flood-book-genesis-753747
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Före syndafloden

 När människorna började föröka sig på 
jorden och döttrar föddes åt dem, såg 

Guds söner att människornas döttrar var 
vackra, och de tog till hustrur alla de 

ville ha.  
1 Mos 6:1–2

Jfr Matt 24:27–28: 
Så som det var under Noas dagar, så ska 

det vara när Människosonen 
kommer. Under dagarna före floden åt de 
och drack, de gifte sig och blev bortgifta 
ända till den dag då Noa gick in i arken.
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Gud ger en sluttid

3 Då sade Herren: ”Min Ande ska inte 
bli kvar i människorna för alltid på 

grund av deras förvillelse.  
De är kött och deras tid ska vara 

hundratjugo år.” 
1 Mos 6:3
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Domspredikan

5 Och Herren såg att människornas 
ondska var stor på jorden och att deras 

hjärtans alla tankar och avsikter ständigt 
var alltigenom onda. 

1 Mos 6:5

Men jorden blev mer och mer fördärvad 
inför Gud och full av våld. Gud såg på 

jorden, och se, den var fördärvad, 
eftersom alla människor levde i fördärv 

på jorden. 
1 Mos 6:11–12
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Den rättfärdige Noa

Men Noa hade funnit nåd 
inför Herrens ögon. … 

Noa var en rättfärdig man och 
fullkomlig bland sina samtida. Han 

vandrade med Gud.  
1 Mos 6:8–9
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Domen kommer

Då sade Gud till Noa: ”Jag har bestämt 
mig för att göra slut på allt levande, för 
jorden är full av våld på grund av dem. 

Se, jag ska förgöra dem tillsammans 
med jorden.” 
1 Mos 6:13

Gör dig en ark … Så ska du göra arken: 
Den ska vara trehundra alnar lång, 

femtio alnar bred och trettio alnar hög. 
1 Mos 6:14,15

https://arkencounter.com/about/
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Dom och nåd

”Men med dig vill jag upprätta mitt 
förbund. Du ska gå in i arken med dina 

söner, din hustru och dina sonhustrur. Av 
allt levande, av alla varelser, ska du föra 
in ett par i arken för att de ska överleva 

tillsammans med dig.” 
1 Mos 6:18–19

Se, jag ska låta floden komma med 
vatten över jorden för att förgöra alla 

varelser under himlen som har livsande. 
Allt på jorden ska förgås. 

1 Mos 6:17
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Floden kommer

Det år då Noa var sexhundra år, på 
sjuttonde dagen i andra månaden, bröt 

alla det stora djupets källor fram, 
himlens fönster öppnades, och det 

regnade över jorden i fyrtio dagar och 
fyrtio nätter. 

1 Mos 7:11–12
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Flodens omfattning

Floden kom över jorden i fyrtio dagar, 
och vattnet steg och lyfte arken så att 

den höjde sig över jorden. Vattnet tilltog 
och steg högt över jorden, och arken 
flöt på vattnet. Och vattnet bredde ut 
sig mer och mer över jorden, tills det 

täckte alla höga berg under hela himlen. 
1 Mos 7:17–19
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Den stora katastrofen

Då dog allt levande på jorden: fåglar 
och boskapsdjur, vilda djur och alla 

smådjur som rörde sig på jorden, likaså 
alla människor. Allt som fanns på torr 
mark omkom, allt som hade livsande i 

sig. Alla levande varelser på jordens yta 
utplånades, både människor och 

fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. 
De utplånades från jorden. Bara Noa 
och de som var med honom i arken 

räddades. Och vattnet stod högt över 
jorden i hundrafemtio dagar. 

1 Mos 7:21–24
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Parallell till vår tid
2 Pet 3:3–7: 

3 Framför allt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla 
människor som drivs av sina begär och som hånar er 4 och säger: ”Hur går 
det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt 
precis som det varit sedan skapelsens början.” 

5 De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord 
som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. 6 Genom 
vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de 
himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och 
bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå 
under.
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Syndafloden i tid

Från Ola Österbackas bibelstudier över Första Moseboken  2011–2012: 
https://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2013/09/genesis_urhistorien.pdf
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Arken – ett mäktigt byggnadsverk

• Längd: 300 alnar ≈ 150 m ≈ 1,5 fotbollsplan 
• Bredd: 50 alnar ≈ 25 m 
• Höjd: 30 alnar ≈ 15 m:  

högre än ett fyravåningars hus 
• Volym: 480 långtradare

https://assets.arkencounter.com/doc/pdf/ark-stats-book.pdf
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Ark Encounter 
Kentucky, USA 

Fullskalig modell av Noas ark
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Efter floden
Guds tecken: regnbågen

Ola Österbacka, Merilä 17.7.2021
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Guds välsignelse efter floden

Gud välsignade Noa och hans söner och sade till 
dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll 
jorden. Fruktan och skräck för er ska komma över alla 
djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt 
som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De 
är givna i er hand. Allt som rör sig och lever ska ni ha 
till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger 
jag er nu allt detta.”

1 Mos 9:1–3
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Guds förbund med Noa

”Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era 
efterkommande efter er och med alla levande varelser 
som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla 
vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på 
jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er: Aldrig 
mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig 
mer ska en flod komma och fördärva jorden.”

1 Mos 9:9–11
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Guds tecken: regnbågen

Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som 
jag för all framtid sluter med er och med alla levande 
varelser hos er: Min båge sätter jag i skyn, och den ska 
vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När 
jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i 
skyn ska jag tänka på mitt förbund, det som har slutits 
mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och 
vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv.”

1 Mos 9:12–15
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Guds tecken: regnbågen

”När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag 
tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla 
levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till 
Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har 
upprättat mellan mig och allt liv på jorden.”

1 Mos 9:16–17
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Frågor för samtal

•Vad finns det för paralleller mellan Noas tid och vår 
tid? 

•Hur ska vi se på corona-pandemin i ljuset av 
syndaflodsberättelsen? 

•Försök göra en tidsaxel för Guds handlande och 
byggandet av arken enligt (1) 1 Mos 5:32; (2) 6:3; (3) 
6:13f; (4) 7:6.  
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