
1 
 

12. Gud forkastet Kain og hans offer, 
men Han aksepterte Abel og hans offer. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 

3. Gud aksepterte Abels offer. (1. Mos 4:4; Esek 18:20; Rom 6:23; 10:17; 14:23; Hebr 11:6) 

4. Gud forkastet Kains offer. (1. Mos 4:3, 5; Hebr 11:4) 

5. Kain nektet å høre på Gud. (1. Mos 4:6-8;Joh 8:44; 1. Joh 3:12) 

6. Gud dømte Kain for å ha drept Abel. (1. Mos 4:9-16) 

7. Kains etterkommere fulgte Kains eksempel. (1. Mos 4:16-24) 

8. Gud gav Set i stedet for Abel. (1. Mos 4:25) 

9. Da Enos, sønnen til Set, ble født, begynte folket igjen å tro på Gud og tilbe Ham. (1. Mos 4:26) 

10. Konklusjon 

 

For å få perspektiv: 

I denne leksjonen handler det om at Gud ikke aksepterte Kain og hans offer, men Han aksepterte 
Abel og hans offer. Det er viktig at du forstår hvorfor Gud godtok Abel men ikke Kain. Bibelen 
understreker at det er umulig å komme til Gud uten ved tro (Hebr 11:6). Abel trodde Gud (Hebr 
11:4), men ikke Kain (1. Joh 3:12). Det var det som var forskjellen på de to brødrene. 

Oppriktig tro er alltid grunnet på Guds Ord (Rom 10:17). Å komme til Gud uten å følge en gudgitt 
oppskrift, er å ta en sjanse, og vil alltid resultere i å bli avvist av Gud. På dette grunnlaget forstår vi at 
Abels tro var bygget på Guds rettledning. Hvis ikke, hadde også Abels offer blitt forkastet. Gud 
fortalte Kain at dersom han ville ”gjøre godt” – komme til Gud ved tro – og bære fram det riktige 
offeret, ville han også bli akseptert (1. Mos 4:7). Gud forklarte ikke for Kain hva slags offer han skulle 
komme med, for han visste allerede hva Gud forventet av ham. 

En annen indikasjon på at Abel fulgte Guds instruksjon, er at han bar fram et offer av ”de førstefødte 
lam i flokken og deres fett.” Senere i Bibelen ser vi at Gud gav spesielle instruksjoner til israelittene 
om å gi Ham fettet av offerdyret (3. Mos 3:16).   

I Noahs dager hører vi om rene og urene dyr. Det er mest trolig at dyrene allerede var blitt klassifisert 
av Gud på Kain og Abels tid. Det var ikke tilfeldig at Abel valgte ut et lam, et rent dyr (3. Mos 11). 
Dette er et perfekt forbilde på Guds Sønn, det plettfrie lammet (Jes 53:7; Joh 1:29; 1. Pet 1:19-20). 
Jesus Kristus ble ofret som det feilfrie lammet. Dette hadde Gud i tankene fra evighet av. Det var ikke 
noe Abel fant på (Åp 13:8). 

Understrek at det var Abels tro som gjorde at Gud tok imot ham, og Kain ble forkastet fordi han ikke 
trodde. Dersom du legger vekten på lydighet og ikke på tro, vil deltakerne fokusere på gjerninger i 
stedet for tro. Legg grunnlaget for evangeliet ved å understreke at menneskene må tro Gud. Da vil 
deltakerne forstå at det er bare ved tro at noen kan bli frelst. 
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Det er viktig å ha en klar balanse mellom tro og gjerninger. Ofrene som Kain og Abel bar fram, viste 
om de trodde Gud eller ikke. Abel trodde Gud og bar fram et blodoffer. 

Dette er viktig gjennom hele GT. Noah trodde Gud, derfor bygde han en ark. Abraham trodde Gud, 
derfor dro han ut til det stedet Gud viste ham. Ikke henvis til Hebr 11 her, men les det for din egen 
del når du forbereder deg. 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hva viste Gud Adam og Eva da han nektet å godta klærne de hadde laget for å skjule seg 
med? 

At de ikke kunne skjule seg selv for Gud. 

 Hva viste Gud Adam og Eva da Han slaktet dyr for å kle dem i skinn? 

At straffen for synd er død. 

 Hadde Adam og Eva fortjent å bli kledd av Gud? 

Nei. Gud viste dem nåde. De fortjente å bli straffet. 

 På hvilken måte var Adam og Eva blitt lik Gud etter at de åt av frukten på Kunnskapens 
tre? 

De lærte at det ikke fantes bare godt, men også ondt. 

 Hvorfor sendte Gud Adam og Eva ut av hagen? 

For at de ikke skulle ete av Livets tre og leve evig. 

 Hva gjorde Gud for å sikre at de ikke gikk tilbake til hagen og åt av Livets tre? 

Han satte kjeruber og et flammende sverd som svingte i alle retninger, på østsiden av hagen. 

 Nå skal vi se på denne leksjonen. 

Guds påbud er alltid tydelig og til å stole på. 

Selv om Gud er tydelig i sitt budskap, vil syndige mennesker trekke seg unna Hans visdom og 
velge døden. Deres synd vil påvirke andre. 

Det er helt utrolig at Gud anstrenger seg for å nå dem som fornekter Ham. Men Gud er nådig 
og barmhjertig, og kaller på syndere. Noen lytter og vender seg bort fra sin ondskap. 

2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. 

 Les 1. Mos 4:3-4. 

 Kain trodde like mye på Guds eksistens som Abel gjorde. 

 Hvordan vet vi at Kain trodde på Guds eksistens? 

Fordi han bar fram et offer for Gud. 

 Denne troen gjorde ikke Kain akseptabel for Gud. 
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Kain var født som synder, skilt fra Gud, på grunn av sin far, Adam. Hans eneste håp var å 
komme til Gud på den måten Han hadde vist dem. 

 Noen mennesker tror at det holder å tro på at Gud eksisterer. 

 Hva tror deltakerne?  

Skriften sier at selv Satans engler tror på Gud og skjelver av frykt for Ham. 

Vers for læreren: Jakob 2:19 

Noen tror at det er nok å tro at Gud eksisterer. Andre tror at religiøse aktiviteter som bønn 
og tilbedelse, vil gjøre dem gode nok. Men vi kan ikke komme til Gud etter våre egne ideer. 
Vi må komme på Guds måte. 

 Adam og Eva kunne ikke gjenopprette det brutte forholdet til Gud. 

Det kunne heller ikke Kain og Abel. Uten at Gud grep inn i deres håpløse situasjon, ville det 
bare være døden som ventet dem. 

 I sin nåde og barmhjertighet gav Gud dem en måte å komme til Ham på. 

Hvis de var enige med Gud i at de var syndre, og at Han alene kunne frelse dem fra straffen 
de fortjente, skulle de komme til Gud med et offer. Gud forklarte dem at de skulle ofre et lam 
som var slaktet på den måten at blodet var tappet av dyret. 

 Hva skulle dette minne dem på? 

At straffen for synd er død. 

 Les 3. Mos 17:11. 

Hebr 9:22 sier: ”… uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.” Dette er et grunnleggende 
prinsipp. Syndere kan bare bli tilgitt dersom blod er utgytt. Det gjelder gjennom hele Bibelen. 

3. Gud aksepterte Abels offer. 

 Les 1. Mos 4:4 om igjen. 

 Abel ofret et lam til Gud. 

Ved å bære fram et lam, innrømte Abel at han var en synder som fortjente Guds straff. Han 
var klar over at Gud er hellig og at en kan komme til Gud bare ved et blodoffer. 

 Abel trodde Gud. 

Abel viste sin tro på Gud ved at han kom til Gud på den måte Gud hadde sagt. 

Vers for læreren: Hebr 11:4 

Abel trodde på det Gud hadde lovt foreldrene hans i hagen: At kvinnens ætt skulle knuse 
Slangen og frelse menneskene fra Satans makt. 

Gud var tilfreds med Abels offer og tok imot Abel, fordi han trodde på Gud og Hans løfte. 
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 Tro som er grunnet på det Gud sier, er Gud tilfreds med. 

Hebr 11:6 sier: ”… uten tro er det umulig å være til behag for Gud.” Dersom vi ikke tror det 
Gud har sagt i sitt Ord, kan vi ikke være til behag for Ham. 

Rom 10:17 forteller oss at troen kommer ved å høre Guds Ord. 

Rom 14:23 sier: ”Alt som ikke er av tro, er synd.” 

 Blodet av dyr kunne aldri betale for synden. 

Det er viktig å forstå at Gud ikke godtok offer av dyr som betaling for synd. 

 Hva er betalingen for synd? 

At synderen straffes med død – åndelig, fysisk og evig død. 

Esek 18:20 sier: ”Den som synder skal dø.” Og Rom 6:23 sier: ”For syndens lønn er døden.” 

 Hvorfor Godtok Gud Abel? 

Fordi Abel trodde Gud og bar fram det offeret som Gud krevde. 

Abel stolte ikke på seg selv, men på Gud som hadde lovt å sende en Forløser. 

4. Gud forkastet Kains offer. 

 Les 1. Mos 4:3 om igjen, og les deretter 1. Mos 4:5. 

 Kain bar fram for Gud det han selv hadde dyrket. 

Gud forkastet Kain og hans offer, fordi han trodde han kunne komme til Gud på sin egen 
måte. Kain kom ikke til Gud med blod av lam, slik Gud hadde sagt. 

 Hvorfor bar ikke Kain fram et blodoffer? 

Fordi han ikke trodde på det Gud hadde sagt. 

Hebr 11:4 sier: ”Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain…” 

 Kain stolte på sin egen fornuft da han bar fram sitt offer. 

Gud vil alltid forkaste dem som kommet til Ham på sin egen måte. For vi er syndere, og alt vi 
kan prestere er uakseptabelt for Gud. 

 Bare Gud kan ordne en frelsesvei for menneskene, slik at de kan komme til Ham. 

 Hva skjedde med klærne Adam og Eva prøvde å skjule seg med? 

Gud forkastet dem. 

 Hvorfor forkastet Gud fikenbladene? 

Fordi Gud ville at Adam og Eva skulle forstå at de ikke kunne skjule seg selv for Gud. Et dyr måtte slaktes, 

og blod måtte bli utgytt for at Adam og Eva skulle bli akseptable for Gud. 

 Gud har ikke forandret seg. 
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Gud er den samme i dag. Selv om Han ikke ber oss om å komme med offer, er det Han som 
forteller oss hvordan vi kan komme til Ham. Vi må komme på Guds måte, ellers blir vi 
forkastet. 

 Folk prøver på mange måter å gjøre seg fortjent til et rett forhold til Gud. 

Noen prøver ved religiøse aktiviteter, som å gå på møte. Andre prøver ved gode gjerninger. 

Lærer: Vis Illustrasjon 11. 

 

 

Lærer: Vis den avbrutte greina. Bruk den som en illustrasjon på at ingen kan gjen-
opprette det brutte forholdet til Gud. 

 Dersom vi prøvde å feste denne døde greina på treet igjen, ville den da få livet tilbake? 

Nei, den er allerede død. 

 Bare Gud kan føre oss tilbake til fellesskap med seg selv. 

Som etterkommere av Adam er vi alle født som syndere og skilt fra Gud. Vi kan ikke gjøre noe 
for å gjenopprette det forholdet. Bare Gud kan ordne en vei for oss til å bli gjenforenet med 
Ham. 

5. Kain nektet å høre på Gud. 

 Gud samtaler med Kain. 

 Les 1. Mos 4:6-7. 

Kain bar fram feil offer fordi han ville gå sine egne veier. Gud godtok det ikke, og Kain ble 
veldig sint. 

Selv om Kain nektet å tro på Gud og gikk imot det Han hadde sagt, kom Gud og snakket med 
Kain. 

 Hvorfor snakket Gud med Kain og ville at han skulle komme til Ham på rett måte? 

Fordi Gud er kjærlighet.  

Gud ville at Kain skulle vite at han kom til å bli akseptert om han kom med blodoffer. Noe 
som viste at han trodde på Gud og løftet Han hadde gitt om å sende en Forløser. 

 Kain ville ikke høre på Gud. 
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Kain var fortsatt sint. Han nektet å høre på Gud og tro på det Han sa. 

 Vi burde ikke være som Kain som nektet å høre på Gud. 

Vi må ikke gjøre som Kain gjorde. Dersom vi nekter å tro på Gud, vil det føre til 
vanskeligheter, og til slutt blir vi skilt fra Gud for all evighet. 

 Kain drepte broren sin, Abel. 

 Les 1. Mos 4:8. 

 Hvem var det som ledet Kain? 

Satan. 

Satan ville at Kain skulle drepe Abel, så han gav Kain ideen om å gjøre det. 

1. Joh 3:12 forteller oss: ”Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror.”  

Joh 8:44 beskriver Satan som en løgner og ”en drapsmann fra begynnelsen.” 

 På hvilken måte hadde Satan myrdet Adam og Eva? 

Han sa til Eva at de ikke kom til å dø om de åt av frukten på Kunnskapens tre, men det var løgn. Han ville 

at hun og Adam skulle dø. 

Satan er en morder. Han hater alle mennesker. Han lyver og bedrar for å få menneskene bort 
fra å tro på Gud. Han vil at alle skal bli evig skilt fra Gud. 

6. Gud dømte Kain for å ha drept Abel. 

 Gud forhørte Kain om broren. 

 Les 1. Mos 4:9. 

Gud visste allerede at Kain hadde drept Abel. Han hadde sett at han gjorde det. Gud er alle 
steder og vet alt. 

 Hvorfor forhørte Gud Kain når Han visste om alt? 

Han ville gi Kain en anledning til å innrømme hva han hadde gjort. 

 Les 1. Mos 4:10-15. 

 Gud hevnet Abels død. 

 Hvordan kunne Gud ha rett til å hevne Abels død? 

Han hadde skapt Abel, og Abel hørte Ham til. 

 Gud hevner det onde som blir gjort imot andre. 

Selv om menneskene er skilt fra Gud, tilhører alle Ham, for Han har skapt dem. Derfor er all 
synd imot andre også synd imot Gud. 

Gud vil straffe dem som sier eller gjør noe ondt imot en annen person. Dette betyr ikke at 
Gud straks vil hevne alt ondt, men all synd vil en gang bli straffet av Gud. 
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 Les 1. Mos 4:16. 

 Kain nektet å omvende seg. 

Kain ville fortsatt ikke høre på Gud eller forandre holdning og innrømme at alt Gud hadde 
sagt stemte. Han nektet å ydmyke seg og erkjenne at han var en synder som ikke kunne 
frelse seg selv fra sin onde lyst, som Gud sa kom til å kontrollere ham. Han ville ikke 
innrømme at han fortjente Guds straff. 

Lærer: Vær forsiktig når du underviser om omvendelse, Mange mener at omvendelse 
betyr å forlate, eller å love å forlate, all synd, men dette stemmer ikke. 

Omvendelse er forandring i sinn og holdning imot Gud, seg selv og sin egen synd. 
Omvendelse er at en synder erkjenner: ”Gud, du har rett og jeg har feil. Alt du sier, er 
godt og rett og hellig. Jeg er uten håp om jeg skal frelse meg selv fra syndens makt over 
meg og straffen for synden.” Sann omvendelse som dette fører til ”ny fødsel.” det er 
den nye fødselen som gjør at vi får lyst til å forlate all synd og leve et nytt liv til Herrens 
ære (Ef 2:8-10). 

Understrek troen, heller enn å følge eller å gjøre. Dersom vi legger vekt på lydighet, 
kan vi få etterfølgere eller gjørere, i stedet for troende. 

Gud spør ikke en synder om å love å slutte å synde og ”aldri gjøre det igjen” før Han 
frelser ham. Gud ber ikke en synder om å gi løfter. Han forhandler ikke med en synder 
ved å si at dersom du gjør det, så skal jeg tilgi og rense. Gud krever ikke noen 
reformasjon før en kan bli frelst. Evig liv er en gave som Gud gir av nåde alene (Rom 
6:23). 

7. Kains etterkommere fulgte Kains eksempel. 

 Les 1. Mos 4:16-24. 

 Kains etterkommere interesserte seg bare for materielle ting. 

De fylte tanker og sinn med aktiviteter og hadde ikke plass for Gud i sine liv. De fulgte Kains 
eksempel i å forkaste Gud. 

De var veldig flinke folk – de bygde byer, holdt husdyr, laget verktøy og musikkinstrumenter. 
Men dette tok all deres tid og interesse. De var ikke interessert i å lære å kjenne Gud. 

 Tenk over hvor store virkninger vantroen allerede hadde i verden. 

Fordi Adam og Eva syndet, ble alle etterkommerne født som syndere. 

o Kain slo Abel i hjel. 

o Kain vendte seg bort fra Gud. 

o Kain lærte ikke barna sine om Gud. 

o Kains etterkommere levde etter sin syndige natur. 

 Dette skulle være en advarsel for oss. 

Det er fryktelige konsekvenser av å forkaste Gud. 
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Dersom foreldrene vender seg fra Gud, er det meget sannsynlig at barna deres heller ikke vil 
ha noe med Gud å gjøre. Vi må høre på hva Gud har å si til oss, og la barna våre på høre Guds 
Ord. 

8. Gud gav Set i stedet for Abel. 

 Les 1. Mos 4:25. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Set.” 

 I Edens hage hadde Gud lovt å sende en Forløser som skulle overvinne Satan. 

Da Abel fulgte Herren, visste Satan at Forløseren ville bli en av hans etterkommere. Derfor 
fikk han Kain til å drepe Abel. Slik prøvde han å hindre Guds plan. 

 Måtte Gud avslutte sin plan da Abel døde? 

Nei, Gud gjør alltid det han lover. Han gir ikke opp eller forandrer plan på grunn av Satans handlinger. 

 Gud gav en annen sønn, Set, til Adam og Eva, i stedet for Abel. 

Set var også født som en synder, skilt fra Gud. Men han trodde på Gud slik som Abel. Guds 
plan var at Forløseren skulle komme til verden i Sets slektslinje. 

9. Da Enos, sønnen til Set, ble født, begynte folket igjen å tro på Gud og 

tilbe Ham. 

 Set vokste opp og giftet seg. De fikk sønnen Enos. 

 Les 1. Mos 4:26. 

 Da Enos ble født, begynte folket i Sets slekt å følge Gud. 

Set og familien hans kom til Gud på samme måten som Abel hadde gjort. De trodde på at 
blod måtte bli utgytt for at Gud skulle akseptere synderen. Vi vet at dette fordi Gud ikke 
hadde en måte for Abel og en annen for Set. Gud aksepterte Set og hans familie på samme 
måte som Han hadde akseptert Abel. 

 Alle som kommer til Gud på Guds måte, vil bli akseptert. 

Gud behandler alle likt. Han gjør ikke forskjell på folk. 

Vers for læreren: Apg 10:34. 

Selv om mange i Sets slekt trodde på Gud, var storparten av menneskene på den tiden 
vantro. De levde for denne verden og brydde seg ikke om at de var skilt fra Gud. 

10. Konklusjon 

 Hvilke sannheter har du lært fra denne leksjonen? 

Lærer: La deltakerne svare. Legg merket til om det er ting som bør repeteres. 
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Lærer: Vis på Tidslinen hvor langt dere er kommet. 

 
 

 


