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Parashat Bereshit
Den første parasha (Torah-afsnit) i Torah’en hedder ”Bereshit”, ligesom den første Mosebog.
Denne første parasha fortæller om, hvordan Hashem (Gud) på 6 dage skabte hele Verden fra
ingenting:
1.dag skabte han mørke og lys.
2.dag skabte han himlene ved at skille de øvre vande fra de nedre vande.
3.dag skilte han vandene fra landområderne og der kom træer, buske og blomster på land.
4.dag skabte Hashem solen til at lyse om dagen og månen og stjernerne til at lyse om natten.
5.dag skabte han fisk, fugle og krybdyr.
6.dag skabte han de store land-dyr. Til sidst skabte Hashem mennesket.
Nu var hele Verden skabt og den 7. dag skabte Hashem SHABBAT.
Hashem skabte mennesket fra ”adamah” (jordens støv) og blæste en levende sjæl ind i det.
Først blev mennesket skabt som både mand og kvinde. Men siden delte Hashem dette menneske,
sådan at mand og kvinde blev to forskellige individer, der skulle forenes i ægteskabet. Manden blev
kaldt ”Adam” og kvinden ”Chava” (Eva).
Adam og Chava bliver sat i Gan Eden (Edens Have) og får besked på, at de ikke må spise fra
Kundskabens Træ. Slangen overtaler Chava til at bryde dette forbud og hun deler den forbudte frugt
med sin mand, Adam. Hashem straffer dem for deres ulydighed ved at smide dem ud af Gan Eden
og bestemmer, at mennesket fremover ikke skal leve for evigt i denne verden og at de skal gøre sig
mange anstrengelser for alt, de skal opnå.
Chava får 2 sønner: Kain og Hevel (Kain og Abel). Kain skændes med Hevel og slår ham ihjel.
Chava føder en 3.søn, Seth, som mange år senere får en efterkommer, der hedder Noah. Næste uges
parasha handler om Noah.

Hashem har givet os frit valg til selv at vælge, om vi vil følge hans Torah og
gøre godt, eller om vi ikke vil. Selvom slangen lokkede Chava til at spise af
den forbudne frugt og hun lige sådan overtalte Adam til at spise af den, så
måtte de alle tage konsekvensen af deres handlinger og den straf, som
Hashem bestemte for dem.
Selvom nogen skulle presse os eller overtale os til at gøre noget forkert, er vi
også i sidste ende selv ansvarlige for, hvad vi gør.

