
1 
 

7. Gud skapte ei kone til Adam. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud bestemte at Adam trengte ei kone som medhjelper. (1. Mos 1:26-28; 2:7, 18) 

3. Gud førte dyrene til Adam for at han skulle gi dem navn. (1. Mos2:19-20) 

4. Det var ingen blant dyrene som passet til å være Adams medhjelp. (1. Mos 2:20) 

5. Gud skapte en medhjelp til Adam. (1. Mos 1:27; 2:21-22) 

6. Ekteskapet var innsatt av Gud. (1. Mos 1:28; 2:23-24) 

7. Adam og kona hans hadde ingen skamfølelse over at de var nakne. (1. Mos 2:25) 

8. Konklusjon 

 

For å få perspektiv 
Dere skal ikke diskutere ekteskap og forhold i denne leksjonen. Her blir ekteskapet presentert som 
en ordning innsatt av Gud. 

Her blir heller ikke seksuell umoral tatt opp. Vi må undervise om roten til synd før vi underviser om 
frukten av synd. Starten til menneskets syndige natur vil bli tatt opp i 1. Mos 3. I 1. Mos 4, skal vi se 
på frukten av menneskets syndige natur. Deltakerne må først forstå at de gjør synd på grunn av det 
de er. Ellers er det lett for å forsøke å forbedre seg selv for å bli godtatt av Gud. Gå ikke fortere fram 
enn den kronologiske historien, verken historisk eller når det gjelder doktriner. 

 

1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Gud gjorde ferdig alt Han hadde planlagt å gjøre. Hva lærer det oss om Guds karakter? 

Han er pålitelig og forandres aldri. Han fullfører sine planer. 

 Hva menes det med at Gud hvilte på den sjuende dagen? 

Han sluttet å skape. Jobben var gjort. 

 Hvorfor spurte ikke Gud Adam til råds før Han plasserte ham i Edens hage? 

Fordi Gud skapte Adam, og derfor hadde Han autoritet over ham og kunne plassere Adam hvor Han ville. 

 Dersom Adam frivillig hadde spist av frukten av Livets tre, hva ville det ha fortalt oss om 
ham? 

At han var fullstendig avhengig av Gud. 

 Hvorfor ville ikke Gud at Adam skulle ete av frukten av Kunnskapens tre? 

Fordi Gud ville at Adam skulle være avhengig av Ham for å få vite hva som var godt og ondt. 

 Hva mente Gud når Han sa at Adam skulle dø? 

Adam ville straks bli skilt fra det åndelige fellesskapet med Gud (åndelig død). 

Han ville dø fysisk når sjelen og ånden forlot kroppen (fysisk død). 
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Etter den fysiske død, ville han være skilt fa Gud for evig (evig død). 

 Nå skal vi se på denne leksjonen. 

Gud kjenner sitt skaperverk. 

Da Han skapte Adam, visste Han straks hva Adam behøvde. I sin kjærlighet planla Gud å 
møte Adams behov. I denne leksjonen skal vi se hvor uendelig god Gud er. Han gav Adam en 
gave som var ulik alle andre gaver. 

Gud har ikke forandret seg. Han vet alt om hver enkelt av oss, og vil at vi skal være klar over 
at vi trenger Ham. 

2. Gud bestemte at Adam trengte ei kone som medhjelper. 

 Vi har allerede hørt at Gud skapte Eva på samme dag som Han skapte Adam og dyrene. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Adam og Eva.” 

 Les 1. Mos 1:26-27. 

 Kan noen fortelle hvordan Gud laget Adam? 

Han laget kroppen hans av jord, og så blåste Han livet inn i ham. 

 Les 1. Mos 2:7. 

Vi har enda ikke hørt om hvordan Gud laget Eva. Det avsnittet vi skal se på nå, forklarer 
hvorfor og hvordan Eva ble skapt. 

 La oss først se på hvorfor Gud bestemte at Eva skulle bli skapt. 

 Les 1. Mos 2:18. 

 Gud bestemte at det ikke var godt for mannen å være alene. 

Det er tydelig at Gud ikke rådførte seg med Adam. Gud som skapte Adam, visste hva som var 
best for ham. Det var Gud som bestemte at Adam skulle få ei kone. 

 Grunnen til dette var Guds kjærlighet og visdom. 

Gud elsket Adam og hadde omsorg for ham. Gud ville at Adam skulle kjenne gleden og 
tryggheten i kjærligheten og fellesskapet mellom mennesker. For at Adam skulle nå sitt fulle 
potensial, måtte han ha en medhjelp som var hans like. 

 Gud ville at mennesket skulle oppfylle Guds hensikt med å plassere ham på jorden. 

 Hvilken oppgave var det Gud hadde gitt til Adam? 

Adam skulle være bestyrer over alt levende på jorden. 

 Les 1. Mos 1:27-28. 
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Hvis Adam fortsatte å være alene, ville han ikke klare å ta seg av alt som var på hele jorden. 
Han måtte ha ei kone, og det var nødvendig at de fikk barn, slik at menneskene ble flere og 
flere. Når de spredte seg utover jorden, ville Guds hensikt med dem bli oppfylt. 

Gud skapte Eva fordi Han visste at mannen kunne bli virkelig lykkelig og tilfreds dersom han 
oppfylte Guds hensikt med ham. Han var jo skapt i Guds bilde. 

3. Gud førte dyrene til Adam for at han skulle gi dem navn. 

 Les 1. Mos 2:19-20. 

 Gud gav Adam ansvaret for å gi navn til dyrene. 

Siden Gud allerede hadde gitt mennesket ansvaret for det som var på jorden, gav Han også 
Adam ansvaret for å gi navn til dyrene. 

Adam hadde et perfekt sinn, og han kunne raskt gi dyrene passende navn. 

4. Det var ingen blant dyrene som passet til å være Adams medhjelp. 

 Ingen av dyrene passet til å være Adams medhjelper. 

 Les 1. Mos 2:20 om igjen. 

 Mennesket er ikke et dyr. 

 Mennesket var skapt forskjellig fra dyrene. På hvilken måte? 

Han var skapt i Guds bilde. 

 Hvilken rolle hadde Adam i forhold til dyrene? 

Han skulle råde over dem. 

 Hvorfor kunne ikke et dyr være Adams medhjelper? 

Fordi Adam måtte ha en som var skapt i Guds bilde. 

Adam måtte ha en som kunne samarbeide med ham og samtale med ham på samme 
intellektuelle og følelsesmessige plan. Han måtte ha noen som kunne dele hans interesser og 
glede seg over de samme aktiviteter. 

 Bare Gud kunne gi Adam en passende medhjelper. 

Adam kunne ikke gjøre noen ting for å skaffe seg en passende medhjelper. Bare Gud kunne 
gi Adam det han behøvde. 

5. Gud skapte en medhjelp til Adam. 

 Les 1. Mos 2:21-22. 

 Bare Gud kunne skape ei kvinne fra Adams ribbein. 

Ingenting er umulig for Gud. Han er allmektig. 
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 På samme måte som Adam, var også Eva skapt av Gud i Guds bilde. 

 Husker du hva det vil si å være skapt i Guds bilde? 

Det vil si å være skapt med intelligens, så vi kan kjenne Gud; med følelser, så vi kan elske Gud; med vilje, 

så vi kan velge å være lydige imot Gud. 

Gud gav Eva et perfekt sinn, følelser og  vilje, slik at hun kunne kommunisere med Gud og 
med Adam. 

 Les 1. Mos 1:27. 

6. Ekteskapet var innsatt av Gud. 

 Les 1. Mos 2:23-24. 

Gud skapte Eva for Adam for at de skulle leve sammen som mann og kone og få barn. 

 Hva var det Gud befalte Adam og Eva å gjøre i 1. Mosebok 1:28? 

Å få mange barn og fylle jorden. 

7. Adam og kona hans hadde ingen skamfølelse over at de var nakne. 

 Adam og Eva levde sammen i kjærlighet og renhet. 

 Les 1. Mos 2:25. 

Lærer: Det at Adam og Eva var nakne, men ikke følte skam ved det, er med og 
forbereder det vi skal undervise i 1. Mos 3:7. 

8. Konklusjon 

Fra begynnelsen tenkte Gud på menneskets beste. 

Gud er omsorgsfull. Han ville det beste for Adam. Han er den samme i dag. 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

 


