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13. Gud sa at Han ville straffe verden, 
men lovte å frelse Noah og alle som gikk 
inn i arken. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Ætteliste fra Adam til Noah. (1. Mos 5:3-5; 22-32) 

3. Gud Den Hellige Ånd kalte hele tiden på folket til å vende om. (1. Mos 6:3; Ordsp 14:12; Esek 
33:11; 2. Pet 2:5) 

4. Menneskenes ondskap ble verre og verre. (1. Mos 6:5; 11-12) 

5. Gud bestemte at Han ville utslette menneskene på jorden. (1. Mos 6:6-7) 

6. Gud viste nåde imot Noah. 81. Mos 6:8-10) 

7. Gud fortalte Noah hva som skulle skje og hva han skulle gjøre. (1. Mos 6:13-17) 

8. Noah trodde Gud. (1. Mos 6:22; 7:1-15; Hebr 11:7) 

9. Gud lukket Noah og familien hans inn i arken. (1. Mos 7:16) 

10. Gud utslettet alle som var utenfor arken. (1. Mos 1:2; 7:17; 21-23; 8:2) 

11. Konklusjon 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hvorfor godtok Gud Abels offer? 

Fordi Abel trodde Gud og kom til Ham på den måten Gud hadde sagt. Han bar fram et blodoffer. 

 Kain bar ikke fram et offer etter Guds vilje. Hva sier det om Kain? 

At han ikke trodde Gud. 

 Hvorfor snakket Gud med Kain? 

Gud elsket Kain og ville at han skulle forstå at han var en synder som måtte bære fram et blodoffer. 

 Hvorfor ville Satan at Kain skulle drepe Abel? 

Satan er en morder som hater menneskene. Han visste at dersom Abel levde, ville en av hans 

etterkommere bli Forløseren Gud hadde lovt å sende. Satan ville ikke at menneskene skulle bli forløst fra 

straffen de fortjente for sin synd.  

 Hvilken holdning hadde Kains etterkommere til Gud? 

De fulgte Kains opprør og hadde ingen interesse av å lære å kjenne Gud. 

 Nå skal vi gå videre med denne leksjonen. 

Gjennom hele historien har Gud advart dem som står i fare for å bli straffet. 
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Han fortalte Adam hva som kom til å skje om han åt av frukten på Kunnskapens tre. Han 
prøvde å rettlede Kain da han bar fram feil offer. 

Gud elsker oss og vil oss det beste. Han sørger når vi går imot Hans Ord. Han er tålmodig, 
men vi må forstå at det kommer til et punkt der Gud ikke kan holde dommen tilbake lenger. 

2. Ætteliste fra Adam til Noah. 

 Les 1. Mos 5:3-5. 

 Adam døde. 

Da Gud skapte Adam og Eva, var det ikke meningen at de eller etterkommerne deres, skulle 
dø. 

 Hvorfor hadde døden kommet inn i verden? 

 Fordi Adam syndet. 

 Hva er de tre aspekter av død? 

Skilt fra åndelig fellesskap med Gud – åndelig død. 

Sjelen og ånden skilt fra kroppen – fysisk død. 

Evig skilt fra Gud i Ildsjøen – evig død. 

 Adams etterkommere døde også. 

Vi skal ikke lese hele kapittel 5, men uttrykket ”Så døde han,” blir gjentatt flere ganger i dette 
kapittelet. Fysisk død er en av konsekvensene av at Adam ikke trodde på Guds advarsel om å 
ete av Kunnskapens tre. Adams synd førte til død for alle mennesker. 

 10 generasjoner fra Adam til Noah. 

Ættelisten i kapittel 5 av 1. Mosebok, er fra Sets slektslinje. Det var menneskene i Sets slekt 
som fortsatte å vente på Forløseren Gud hadde lovt å sende. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Fra Adam til Noah.” 

Enok var født som synder, men han trodde på Gud og kom til Ham på den måten Gud hadde 
foreskrevet. Enok levde livet sitt til Guds behag. 

 Les 1. Mos 5:22-23. 

 Enok var Guds budbringer til folket på sin tid. 

Vers for læreren: Judas 14-15 

 Bibelen var ikke skrevet på den tiden, så hvordan kunne Enok vite hva han skulle si til 
folket? 

Gud talte til ham eller la inn i hans tanker hva han skulle si. 

 Enok advarte folket og sa at Gud kom til å dømme og straffe folket for deres onde gjerninger. 

De fleste trodde ikke på Guds budskap. 
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 Les 1. Mos 5:24. 

 Enok døde ikke fysisk. 

Enok var en synder og fortjente ikke Guds miskunn, men Gud elsket Enok. I sin suverenitet 
tok han Enok ut av verden og inn i Himmelen. 

Enok var den eneste på den tiden som ble tatt inn i Himmelen uten å dø. Menneskene levde 
svært lenge på den tiden, men til slutt døde de. 

 Enoks sønn, Metusalah, levde lengst av alle. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Metusalah.” 

 Les 1. Mos 5:25-27. 

Noah var barnebarnet til Metusalah. 

Lærer: Vis på Tidslinjen ”Noah.” 

 Les 1. Mos 5:28-32. 

 Menneskene begynte å bli mange på jorden. 

Det hadde gått 10 generasjoner fra Adam til Noah. Hver generasjon representerte en lang 
tidsperiode der menneskene hadde økt kraftig i antall. 

3. Gud Den Hellige Ånd kalte hele tiden på folket til å vende om. 

 De fleste menneskene på jorden var opptatt av å leve og ha det godt. 

De fleste tenkte ikke på Gud og brydde seg ikke om hva Gud mente om dem. 

Vers for læreren: Matt 24: 37-39. 

 Guds Ånd talte til menneskene. 

 Les 1. Mos 6:3. 

Gud elsket menneskene på tross av deres holdning til Ham. Han ville at de skulle vende om 
og tro på Ham. Han ville ikke at noen skulle dø. 

I  Esek 33:11 sier Gud: ”Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men at den ugudelige vender 
om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø…?” 

 Gud Den Hellige Ånd talte til folket gjennom Noah. 

2. Pet 2:5 sier at Noah var ”rettferdighetens forkynner.” 

 Gud advarte folket og sa at det ville komme en tid da Han ikke lenger ville kalle dem til 
omvendelse. 
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 Hvor lenge kalte Guds Ånd på menneskene i Noahs dager? 

120 år (1. Mos 6:3.) 

 Hvorfor ventet Gud så lenge med å dømme folket? 

Gud er nådig og barmhjertig. 

 Hva er Guds holdning til mennesker som ikke vil vende om? 

Han vil til slutt dømme dem. 

 Gud taler fortsatt til oss og alle mennesker. 

På samme måte som Gud talte til folket gjennom Noah, taler Han også i dag gjennom 
mennesker som trofast underviser Guds Ord. Gud prøver også å nå vår generasjon. 

 Hvorfor tror du Gud vil få oss i tale? 

Fordi Han vil at vi skal tro på Hans budskap til oss i Bibelen. 

 Det foregår en kamp i folks sinn. 

 Hvem er motparten til Gud? 

Satan. 

Satan prøver å få oss til å tro at vi ikke behøver å tro på det vi hører, for det er ikke sant. 

 Ikke unngå å lytte til Guds Ord. 

Dersom en person nekter å gi Gud rett og ikke vil lytte til Hans Ord, kan det komme en tid da 
Gud ganske enkelt lar denne personen gå sin egen vei. Men å gå sin egen vei, er det samme 
som å velge døden. 

 Les Ordsp 14:12. 

Det var dette folket på Noahs tid oppdaget. 

4. Menneskenes ondskap ble verre og verre. 

 Les 1. Mos 6:5, 11. 

 Storparten av folket fulgte Kains vei. De var ikke interessert i å høre Guds budskap. 

 Hvordan gikk det med folket da de nektet å lytte til Guds budskap? 

De ble mer og mer onde. 

Den siste del av Romerbrevet kapittel 1, beskriver den moralske tilstand til folk som ikke vil 
tro på Gud. La meg nevne noen av de ting folk gjorde i Noahs dager. Legg merke til likheten 
med vår tid. 

o De var kontrollert av onde tanker og handlinger. 
o De var grådige og misunnelige. 
o De var sjalu og fulle av hat. 
o De kranglet og sloss. 
o De var onde, og av og til førte ondskapen til mord. 
o De løy og lurte hverandre. 
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o De baksnakket hverandre. 
o De var stolte og selvskrytende. 
o De var ulydige imot foreldrene sine. 
o De var upålitelige og hadde ingen omtanke for andres nød. 
o De hatet Gud og nektet å lyde Ham. 
o Selv om de visste at straffen for synd er død, fortsatte de å synde med vilje. 
o De fikk andre til å fornekte Gud og leve i synd. 

Vers for læreren: Rom 1:18-32. 

 Holdningen til de fleste mennesker er fremdeles slik. 

 Når vi ser på ondskapen på Noahs tid, må vi også tenke over hvordan det er i vår tid. 

 Gud holder hver enkelt ansvarlig for sin synd. 

I vår tid er det en tendens til å flykte unna ansvaret for vår synd. 

 Hva er noen av unnskyldningene vi kommer med? 

Jeg er slik jeg er fordi: 

Jeg var født slik. 

Jeg var mishandlet som barn. 

Foreldrene mine var ikke glad i meg. 

Kameratene mine hadde dårlig påvirkning på meg. 

Satan hadde makt over meg. 

Selv om alt dette kan være en medvirkende årsak, vil Gud holde hver enkelt ansvarlig for sin 
synd. 

 Gud så hvor onde menneskene hadde blitt. 

 Les 1. Mos 6:5, 11-12. 

Menneskene kan prøve å skjule synden sin for andre mennesker, men de kan ikke skjule den 
for Gud. 

Gud er alle steder samtidig. Han ser og vet om alle ting. 

5. Gud bestemte at Han ville utslette menneskene på jorden. 

 Les 1. Mos 6:6-7. 

 Gud bestemte at Han ville straffe dem som ikke ville vende om. 

Folk var så onde, og Guds hat imot synden så stor, at Han sa Han ville utslette dem. 

 Hva viser denne drastiske beslutningen oss om Gud? 

Han hater synd og kommer ikke til å overse den. 

 Gud gjør alltid det Han sier Han vil gjøre. 

Husk hva Gud sa til Adam og Eva i hagen. Det Han sa skjedde også. 
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Husk hva Gud sa til Kain og Abel. Alt Gud sa stemte med det som skjedde. 

Husk hva Gud sa til folket i Noahs dager. Det Han sa skjedde. 

 Gud er ikke som mennesker som bare skremmer. 

Vi er vant til at folk truer med å straffe, men de gjør ikke alvor av det. 

6. Gud viste nåde imot Noah. 

 Gud sparte Noah fordi Han er nådig og barmhjertig. 

 Les 1. Mos 6:8-10. 

 Gud er nådig. Derfor tilgav han Noah og tok imot ham. 

Noah var født synder og var under Satans makt, akkurat som de andre av Adams 
etterkommere. Han hadde også fortjent Guds straff. 

Men Noah hadde lyttet til Guds Ånd og var enig med Gud i at han var en synder som 
fortjente døden. 

 Hva tror dere Noah bar fram for Gud? 

Et slaktet dyr som blodoffer. 

 Hvem trodde Noah på som sin redning? 

Forløseren som skulle komme. 

Noah gjorde seg ikke fortjente til å bli akseptert av Gud. Noah ble frelst av Guds nåde. 

Lærer: Vis Illustrasjon 13. 

 

 

Lærer: Les denne historien for å hjelpe deltakerne til å forstå hva nåde betyr. 
 
Her er en historie om nåde: 

Det var en tyv som hadde stjålet mange ganger fra en annen mann. En dag falt tyven ut 
i ei stor elv og ble tatt av strømmen. Han var alvorlig skadet, og det så ut som han holdt 
på å drukne. Men i siste liten kom mannen som han hadde stjålet så mye fra, og så 
tyven ute i elven. Han kjente ham igjen, men likevel dro han tyven opp av vannet og 
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tok ham med til legen. Han betalte for ham og passet på ham til han kom seg i form 
igjen. Mannen nevnte aldri hva tyven hadde gjort. Han reddet tyven, enda han ikke 
fortjente det. 

Det er slik Gud behandler dem som innrømmer at de er syndere og stoler på at Han kan 
frelse dem. Gud frelser dem som fortjener straff. Han frelser dem fordi Han er nådig og 
barmhjertig. 

7. Gud fortalte Noah hva som skulle skje og hva han skulle gjøre. 

 Gud fortalte Noah at Han ville utslette alle som ikke vendte om til Ham. 

 Les 1. Mos 6:13.17. 

 Gud ville sende en vannflom over jorden. 

Alt liv på jorden ville bli ødelagt, unntatt de som gikk inn i arken. 

 Gud gav Noah oppskrift på hvordan han skulle bygge arken. 

Noah måtte følge oppskriften Gud gav ham og bygge arken akkurat slik Gud sa. 

Vi vet ikke helt sikkert hvordan arken så ut, men vi vet nøyaktige mål og dimensjoner. 

Ut fra målene som er oppgitt i Bibelen, var den omtrent 133.50 m lang, 22,20 m bred og 
13,40 m høy. 

Lærer: Til midten av 1800 var ingen båter så store som arken. Verdens første dampbåt, 
The Great Britain, var verdens største i 1843. Den var 98 m lang og ca 10 m fra øverste 
dekk til kjølen. 

Gud satte inn lover som kontrollerte flyteegenskapene, så Han hadde ingen problemer med å 
designe et så stort skip. Hensikten med arken var å flyte for å redde liv. Formen var ideell til 
den oppgaven. 

Mange dyr skulle få plass inne i arken. Dette var med i Guds plan. 

Lærer: I følge boken Noah’s Ark: A Feasibility Study, sier John Woodmorappe at det 
kunne være omtrent 8000 dyrearter om bord i arken. Det vil si ca 16000 dyr. 
Gulvplassen som er beregnet for alle disse dyrene, ville utgjøre omtrent halvparten av 
den totale gulvplass i arken. 

Gjennomsnittsstørrelsen på landdyr er mindre enn størrelsen på en sau. Omtrent 11 % 
av alle dyrene ville være større enn en sau. De største artene var sannsynligvis 
representert av unger eller ungdyr. 

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/netherland-ark  

Det var ikke Noah som skulle tegne arken. Alt skulle gjøres etter oppskriften Gud gav Noah. 

 Gud gjør alltid ting etter sin egen plan. 

 Gud sa at Noah skulle lage bare ei dør på arken. 

http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/netherland-ark
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Det skulle være bare en ark – bare en vei til å bli frelst fra Guds vrede. I tillegg skulle det bare 
være ei dør som de kunne gå inn i arken gjennom. Alle dyr og personer som skulle bli frelst 
fra Guds vrede, måtte gå inn i arken gjennom denne ene døra. 

Lærer: Vis Illustrasjon 17. 

 

 

Lærer: Understrek ”en ark” og ”ei dør” for å forberede budskapet om Kristus og 
evangeliet. Dette kommer til å være viktig for den videre undervisningen. Ta god tid og 
bygg et solid fundament for evangeliet – død, begravelse og oppstandelsen av Herren 
Jesus Kristus (Rom 1:1-4; 1. Kor 15:1-4). 

8. Noah trodde Gud. 

 Noah trodde på Gud. Derfor bygde han arken etter Guds oppskrift. 

 Les 1. Mos 6:22. 

 Noah trodde Gud, enda han aldri hadde sett regn, langt mindre en flom. 

Husk at det enda ikke hadde vært regn på jorden. 

 Hvordan ble jorden vannet på denne tiden? 

Ved en damp som steg opp fra jordbunnen. 

Hebr 11:7 sier: ”Ved tro bygde Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin husstand, etter at 
han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett…” 

Vers for læreren: 1. Mos 2:5-6. 

 Husk det gamle ordtaket, ”Tror ikke før jeg ser det.” 

Mange nektet tro fordi de ikke hadde sett Gud eller et sted for evig straff. 

Men Noah trodde, selv om han aldri hadde sett regn. 

 Hvorfor trodde Noah at det ville komme en vannflom? 

Fordi Gud hadde sagt det. 

Dette er viktig for oss å huske. 

 Vi må ta en bestemmelse. 



  Leksjon 13 

9 
 

Tenk over dette: 

 Vil vi tro på det Gud har sagt i Bibelen? Eller vil vi overse Gud og bare tro på det vi ser? 

 Les 1. Mos 7:1-5. 

 Noah gikk inn i arken før det begynte å regne. 

Noah trodde at Gud kom til å utslette alt liv på jorden, slik Han hadde sagt. Noah trodde også 
at bare Gud kunne frelse ham og familien hans. 

 Alle som ble frelst gikk inn i arken gjennom den eneste døra. 

 Les 1. Mos 7:6-15. 

Noah og familien hans og alle dyrene gikk inn i arken gjennom den eneste døra som var på 
den. Det var ikke noen annen vei å gå inn gjennom og bli frelst. 

9. Gud lukket Noah og familien hans inn i arken. 

 Les 1. Mos 7:16. 

 Etter at alle var kommet inn, lukket Gud døra til arken. 

Legg merke til at 1. Mos 7:16 sier: ”Og Herren lukket etter ham.” 

Når vi leser Bibelen, legger vi ofte ikke merke til viktige detaljer, slik som her. Gud ba ikke 
Noah lukke døra. Gud selv lukket Noah og familien hans og alle dyrene inn i den trygge arken. 
De var trygge fordi Gud lukket dem inn. 

 De som ikke vendte om til Gud, var stengt ute av arken. 

De kunne ikke flykte unna Guds dom, for Gud hadde stengt dem ute. 

De ville ikke høre på Guds advarsler gjennom Noah, og nå var det ikke lenger noen mulighet 
til å vende om og tro.  

Ikke engang Noah kunne hjelpe dem, for Gud hadde lukket døra.  

Når Gud bestemmer at det er tid for dom, er det ingen nødutgang fra Hans vrede for dem 
som ikke tror på det Gud har sagt i sitt Ord. 

10. Gud utslettet alle som var utenfor arken. 

 Etter at Gud hadde lukket døra til arken, sendte Han regn. 

 Les 1. Mos 7:17, 21-23. 

 Hvordan kunne Gud sende et slikt forferdelig regnvær? 

Fordi Han har skapt himlene og jorden og kontrollerer alt som er der. Han har all makt over elementene. 

Vannet steg i 40 døgn, helt til alle trærne og de høyeste fjelltoppene var dekket. 
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 Hvor kom alt vannet fra? 

For å forstå dette, må vi huske på hva vi har lært i tidligere leksjoner. I begynnelsen var 
jorden helt dekket av vann. 

 Les 1. Mos 1:2. 

 Hva gjorde Gud med vannet den andre dagen i skapelsen? 

Han plasserte det over jordens atmosfære. 

Det var dette vannet Gud lot regne ned i strie strømmer. 

I tillegg til dette forferdelige regnet, ble dypets kilder åpnet. Dette kan ha kommet av store 
jordskjelv og vulkanutbrudd. 

 Da flommen dekket hele jorden, stoppet Gud regnet og flomvannet. 

 Les 1. Mos 8:2. 

 Alle utenfor arken døde. 

Bare Noah og familien hans hadde trodd Gud og gått inn i arken. 

11. Konklusjon 

 Hvordan er de fleste mennesker i dag? 

Lik dem som ikke ville tro på Gud. 

Det er bedre å gjøre som Noah. 

Lærer: Vis hvor langt dere er kommet på tidslinjen. 

 

 

 


