GTs fortellinger
1. Kortere og "smalere" enn våre moderne historier. Holder seg til
saken. Ikke Ringenes Herre-detaljer.
2. Presenteres som historieskrivning, og det forventes at
fortellingene blir tatt som sannhet.
a) "Derfor kaller man brønnen for Lahai-Ro'i-brønnen. Den ligger
mellom Kadesj og Bered." (1 Mos 16,14)
b) "Etter dette gravla Abraham Sara, sin kone, i hulen på Makpelamarken øst for Mamre, det er Hebron, i Kanaan." (1 Mos 23,19)

GTs fortellinger
3. Repetisjoner
a) Viktige temaer får mye plass, f.eks. 2. Mos 25-40.
b) Påminnelse av viktig stoff
c) Viktigere i en muntlig kultur
4. Ærlig, dekker ikke til sannheten. T.o.m. David får gjennomgå.
Ikke vanlig i andre kulturer, men i GT er det Gud som er helten.

Begynnelsen:
Nødvendig bakgrunnsinfo
1 Mos 16,1 - "Sarai, Abrams kone, fødte ham ingen barn. Men hun hadde
en egyptisk slavekvinne som het Hagar."
1 Mos 18,1 - "Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang
han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste."
1 Sam 28,3-6 - "Nå var Samuel død. Hele Israel hadde holdt sørgehøytid
over ham, og de hadde gravlagt ham i Rama, hjembyen hans. Saul hadde
drevet ut av landet dem som mante fram gjenferd og spådomsånder.
Filisterne samlet seg, dro til Sjunem og slo leir der. Saul samlet hele Israel
og slo leir på Gilboa-fjellet. Men da Saul så filisternes leir, ble han redd, og
hjertet hans skalv. Han ba Herren om råd, men Herren svarte ham ikke,
verken i drømmer eller ved urim eller gjennom profeter."
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1 Mos 11,1-9
Hele jorden hadde samme språk og samme ord. 2 Da de brøt opp fra øst, fant de
en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der. 3 De sa til hverandre: «Kom, så
lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og
jordbek til bindemiddel. 4 Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som
når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele
jorden!» 5 Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.
6 Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de
gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å
gjøre. 7 Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår
den andre!» 8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp
med å bygge på byen. 9 Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele
jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

“Showing vs. telling”
De fleste gangene må vi tolke selv om noe var galt.
Det fortelles hva som skjedde uten at det betyr at Gud gikk god
for det. Forventes at leserne kan Moseloven og kan bedømme selv.
Direkte:
Mannen het Nabal og hans kone Abigajil. Hun var en klok og vakker
kvinne, men mannen var vrang og ond i all sin ferd… “Bry deg ikke
om den ondsinnede Nabal, herre. For som han heter, slik er han. Nabal,
‘dåre’, heter han, og full av dårskap er han.” (1 Sam 25,3.25)
Men det David hadde gjort, var ondt i Herrens øyne. (2 Sam 11,27)

Tips
Legg merke til begynnelsen og slutten
Hvilken del av teksten gis mest plass (repetisjon/detaljer/dialog).
(Hvilken del tar lengst tid å lese?)
Hva er budskapet i teksten? Hvordan passer den inn i den større
rammen av hva Gud gjør i GT (Messias)?
Hva lærer vi om Gud?

