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REGNBUENS PAKT

Fortellingen om Noah strekker seg over kapitlene 6-10 i 1 . Mosebok. Vi deler fortellingen i to, og dette
opplegget handler om kapitlene 8-10. Det er den delen som handler om hva som hendte underveis og
etter oversvømmelsen. Vil man lese en kort tekst: 1 . Mos 9,8-17.

Finn bibelteksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: 1. Mosebok 9,8-17

Samtale i gruppa
Hva forbinder du med regnbuen?
Hva slags assosiasjoner får du til ordet pakt?
Har du hørt fortellingen før?

Les videre høyt i gruppa
Fortellingen om regnbuens pakt er andre del av fortellingen om storflommen, da Gud bestemte seg for å
ødelegge alt det skapte. Nå er vi på andre siden av flommen. Dyr og mennesker går ut av arken. Hva vil
Gud gjøre nå?

Første Moseboks første elleve kapitler kalles urhistorien og regnes av de fleste forskere som mytologisk
stoff. Antageligvis tok ikke den opprinnelige målgruppa disse fortellingene bokstavelig. Husk: Våre
idealer om sannhet og historisk-kritisk metode oppsto mye senere. Glem derfor problemstillinger fra
naturvitenskap og historiefaget. Dette handler om livets store spørsmål!

Det blir riktigere å tenke på dette som f. eks. våre forfedres fortellinger om stjernebilder. Temaene fra
Bibelens urhistorie er gjenkjennelig fra mange andre religioner/kulturer: Hvor kommer vi fra? Hvorfor
finnes ondskap? Hvordan ønsket Gud å ordne verden? Vi ser klare «rester» av en samtidig religion i
1 .Mos. 6,1 -4, om menneskedøtre og kjemper. Akkurat som i dag, påvirket mennesker fra ulike kulturer
hverandre.

Slik fortellingen om storflommen speiler den ene fortellingen om skapelsen (1 . Mos 1 ,1 – 2,3), bare
omvendt, er historien om regnbuens pakt på en måte fortellingen en gang til. Det første mennesket i 1 .
Mos 1 ,28-29 får nøyaktig samme beskjed som Noah får i 1 . Mos 9,1 -3: «Vær fruktbare, bli mange og fyll
jorden!» Nå skal det være en ny start. Menneskeslekten får en ny sjanse. Jorden er ny.

Ordet pakt er et nøkkelord i teksten. Pakten i gammeltestamentlig forståelse var fundamentet for
samfunnet. Å inngå en pakt med noen, er å inngå en avtale med gjensidige avtaler og forpliktelser. En
pakt kunne ikke brytes. Brudd kan gi grunnlag for straff.
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Når Gud inngår en pakt med menneskene, er maktforholdet skjevt. Menneskene kan jo ikke straffe Gud.
Men det helt spesielle med denne pakten, er at Gud ikke krever noen innsats tilbake. Regnbuens pakt
kunne derfor vært slutten på alle bibelske bilder av en straffende gud. Sånn ble det jo ikke. Det er ikke så
mange sider videre vi skal bla, før Gud igjen favoriserer og straffer mennesker.

De andre paktene Gud inngår med mennesker i Det gamle testamentet, krever en lydighet og spesiell
samfunnsordning i bytte mot de godene og den beskyttelsen Gud tilbyr.

Guden som oppretter regnbuens pakt, er den samme som akkurat utslettet alt liv på jorda. En snill gud er
det altså ikke, uansett hvor fin regnbuens pakt er. Gudsbildet i urhistorien er komplisert!

I møte med klimaendringene, er det likevel mange som henter fram nettopp regnbuens pakt. Gud har jo
inngått denne pakten i 1 . Mos 9,11 : «Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.» Det er et
svært konkret løfte! Utfra det kan man tolke at klimaendringene ikke er en form for straff fra Gud. Det er
i så fall en slags straff menneskeslekten kollektivt har påført seg selv.

Samtale i gruppa
Selv om Gud ikke krever noe tilbake i regnbuens pakt, er det likevel en pakt vi kan bryte?
Kan fortellingen om arken og regnbuens pakt gi oss noe trøst i klimakrisen?
Har regnbuen fra denne fortellingen noe å gjøre med regnbueflagget til LHBT-bevegelsen?

1 . Mosebok 9,8-17
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