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9. Adam og Eva var ulydige imot Gud. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Satan forkledde seg selv for å ødelegge forholdet Adam og Eva hadde til Gud. (1. Mos 3:1; 2. 
Kor 11:13-15) 

3. Satan fristet og lurte Eva. (1. Mos 2:16-17; 3:1-5) 

4. Eva åt av frukten og gav av den til Adam. (1. Mos 3:6) 

5. Da Adam og Eva syndet, ble de straks skilt fra Gud. (1. Mos 3:7-8; Rom 6:23) 

6. Adam og Eva forandret holdning, og gjerningene deres viste at de nå var skilt fra Gud. (1. Mos 
3:7-8; 1. Sam 16:7) 

7. Adam og Eva var redde Gud. (Salme 139:1-12; Jer 23:23-24) 

8. Konklusjon 

 

1. Innledning 

 Repetisjon: 

 Hvilken posisjon gav Gud Lusifer, den vakreste og mest intelligente engelen? 

Han fikk autoritet og makt over de andre englene. 

 Hva ville Lusifer da han gjorde opprør imot Gud? 

Bli lik Gud og ta over Hans trone. 

 Hvem andre fulgte Satan i å gjøre opprør imot Gud? 

Mange av Guds engler. 

 Kunne dette opprøret true Guds posisjon? 

Nei, for Gud er det høyeste. Bare Han er allvitende og allmektig. 

 Hva betyr navnet ”Satan”? 

Fiende, motstander. 

 Nå skal vi se på denne leksjonen. 

Satan syndet imot sin Skaper, og Gud avsatte ham fra sin stilling. Men Satan var ikke lei seg 
for hva han hadde gjort. I stedet gikk han videre i rasende sinne for å ta hevn over Gud. I 
denne leksjonen skal vi se hvor langt han gikk, og hva Gud gjorde med det. 

 Det vi skal studere nå, er en av de mest fatale hendeler i historien. 

For å forstå denne leksjonen, må vi huske hva Gud hadde sagt til Adam da Han plasserte ham 
i Edens hage. 

 Hvilke to tre var det Gud hadde plantet midt i hagen? 
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Livets tre og Kunnskapens tre. 

 Hva var det Gud sa kom til å skje om Adam åt av Kunnskapens tre? 

Han ville dø. 

 Hva mente Gud da Han sa at Adam kom til å dø? 

Han ville bli skilt fra å ha åndelig fellesskap med Gud (åndelig død). 

Han ville dø fysisk når hans sjel og ånd forlot kroppen hans (fysisk død). 

Etter den fysiske død, ville han bli skilt fra Gud for evig (evig død). 

2. Satan forkledde seg selv for å ødelegge forholdet Adam og Eva hadde 

til Gud. 

 Adam og Eva levde lykkelige i Edens hage. 

Gud hadde gitt dem alt de trengte. De hadde mange forskjellige sorter frukt og grønnsaker 
de kunne ete. De kunne nyte skjønnheten rundt seg. 

Men aller viktigst, de hadde et fullkomment forhold til hverandre og til Gud. 

Lærer: Vis Illustrasjon 9. 

 

 
Guds fiende ville ikke at menneskene skulle ha det så godt. 

 Satan ville ødelegge Adam og Eva. 

Satan var tilskuer da Gud skapte mennesket. Han så at Gud utpekte dem til å råde over 
jorden. Senere så han hvordan Gud tok seg av dem på alle måter. 

Satan var også klar over at Gud hadde advart Adam mot å ete av Kunnskapens tre. 

Satan hatet Gud og ville at Adam og Eva skulle dø. 

 Satan forkledde seg selv for å lure Eva. 

 Les 1. Mos 3:1. 

Dette var ikke bare en slange som snakket til Eva. Det var Satan som forkledde seg så han 
kunne lure henne. Han valgte å snakke gjennom slangen, fordi den var smartere enn alle de 
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andre dyrene Gud hadde skapt. Satan tenkte sikkert at Eva ville bli imponert over dette 
spesielle dyret. 

Hun var ikke klar over at det var Guds fiende, Satan, som snakket til henne. 

 Satan lurer mennesker også i dag. 

Satan har ikke forandret seg. Han prøver fremdeles å ødelegge mennesker. I vår tid forkler 
han seg ikke som en slange, men han har likevel mange forskjellige snikveier for å lure folk. 

Husk at Satan bare kan være på et sted om gangen. Men demonene samarbeider med ham i 
å kjempe imot Gud og mennesker. Når vi snakker om at Satan lurer folk, kan det like gjerne 
være at Satan bruker sine onde ånder til å gjøre det. 

 Satan leder folk på avveier ved å fortelle dem løgner og så tvil i tankene deres. 

Han sier ikke at det er Satan som snakker til dem. De tror kanskje at de har tenkt ut ting selv. 

Eks: Bibelen er bare en gammel bok som kanskje ikke forteller sannheten engang. 
Hvorfor skal vi tro på den? 

 Satan bruker andre til å fortelle løgnene sine. 

Noen spør kanskje: ”Hvorfor studerer du Bibelen? Den er full av motsetninger og har ikke 
relevans i vår moderne tid.” De som sier slikt kan være bevisst på at de følger Satan, eller de 
forstår det ikke. 

Satan kan bruke intellektuelle og folk som kaller seg kristne. Men dersom de tviler på Guds 
Ord, går de Satans ærend. 

 Les 2. Kor 11:13-15. 

 Satan bruker folks stolthet til å vende dem vekk fra sannheten. 

Satan vil at vi skal tro at vi klarer oss selv, og at vi vet mer enn Gud og Bibelen. 

 Satan fanger folk ved å få dem til å tro på løgnene hans. 

Han vil ikke at noen skal tro på det Gud sier. Han vil få oss til å tvile på Guds Ord. Han vil 
prøve å lure oss som han lurte Eva. 

Lærer: Denne fortellingen kan brukes som eksempel. 
 
Jeg vil fortelle en fortelling for å forklare dette: 
 
Det var en framgangsrik forretningsmann som hadde alt han behøvde. Men han hadde 
en fiende som hatet ham og la planer om å ødelegge ham. 

En natt gjemte denne fienden seg i nærheten av huset til forretningsmannen. Da han 
kom hjem, angrep fienden ham og gjorde ham blind. Dermed kunne ikke 
forretningsmannen arbeide eller nyte sin eiendom lenger. Etter en tid ble han fattig. 

Etter å ha levd slik i lang tid, satt mannen en dag på sin gamle veranda. Da hørte han 
noen som sa, ”Venn.” Først ble han redd og lurte på hvem det kunne være. Han svarte 



  Leksjon 9 

4 
 

ikke med det samme. Men så hørte han stemmen igjen si, ”Venn,” og han ba ham 
komme og sette seg. 

Det viste seg at gjesten var bekymret for at mannen var blind, og sa at han ville hjelpe 
ham. Neste gang gjesten kom, hadde han med seg mat og gaver og snakket vennlig 
med den tidligere forretningsmannen. Gjesten fortsatte å komme på besøk, og 
mannen fikk tillit til ham og begynte å se på ham som en god venn. 

En dag da gjesten visste at mannen stolte fullt og helt på ham, foreslo han at de skulle 
gå en tur sammen. Han snakket så vennlig og fortalte om alt en kunne se rundt 
omkring. Plutselig, uten advarsel, dro gjesten til seg hånden. Den blinde mannen 
snublet forover og fant ikke noe å gripe tak i. I det han falt, hørte han en hånlig latter 
bak seg, og han kjente, bare så alt for sent, igjen stemmen til fienden sin, han som 
hadde gjort ham blind. 

Ser du hvordan denne fortellingen minner om det Satan gjorde mot Adam og Eva? Det 
samme har han gjort mot menneskene i verden til alle tider. 

Satan har blindet folks tanker og sinn og lurt dem så de ikke kan kjenne eller forstå Gud 
lenger. Satan er glad når folk nekter å lytte til Guds Ord, for han vil ha dem under sin kontroll 
så de skal bli ødelagt. 

Vers for læreren: Ef 4:17-18; 2. Kor 4:3-4 

3. Satan fristet og lurte Eva. 

 Les 1. Mos 3:1. 

 La oss se på hvorfor Satan stilte Eva disse spørsmålene. 

 Hvorfor tror du han stilte disse spørsmålene når han allerede visste svaret? 

For å få Eva til å tvile på det Gud hadde sagt. 

Satans beste taktikk i dag er også å så tvil om Guds Ord. 

 Satan lyktes i å forvirre Eva. 

 Les 1. Mos 3:2-3. 

Da Eva svarte på spørsmålene, la hun til mer enn det Gud hadde sagt. 

Han hadde ikke sagt at de ikke kunne røre frukten på Kunnskapens tre. Han sa at de ikke 
skulle ete av frukten. 

 Les 1. Mos 2:16-17. 

 Gud gav Adam dette påbudet. 

Selv om Gud ikke hadde sagt det samme direkte til Eva, skulle hun også være lydig imot 
påbudet. 

Alt Gud sa til Adam, gjaldt også Eva. 
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På samme måte er budskapet i Bibelen, som ble gitt for mange år siden, like gyldig for oss i 
dag. 

 Les 1. Mos 3:4-5. 

 Satan sa det motsatte av hva Gud hadde sagt til Adam. 

Gud sa at Adam kom til å dø dersom han var ulydig imot Guds bud, men Satan sa at han ikke 
kom til å dø. 

 Hva var det Satan antydet ved å motsi det Gud hadde sagt? 

At Gud var en løgner. 

 Satan løy for å lure Eva til å tro at hun og Adam skulle ha fordeler av å bli uavhengig av Gud. 

Satans hensikt var å få Adam og Eva til å bli så opptatt av sine egne interesser at de gjorde 
opprør imot Gud, akkurat som han selv hadde gjort. Han prøvde å få Eva til å tro at det var en 
fordel for dem å bli uavhengig av Gud. 

 Satan ville få Eva til å tro at hun kunne bli lik Gud. 

Han ville at Eva skulle tro at hun ikke behøvde at Gud fortalte henne hva som var rett og galt, 
eller hva hun kunne gjøre eller ikke gjøre.  Men Gud skapte ikke mennesket til å leve for seg 
selv. Vi ble skapt for å bli ledet av Guds Ord.  

 Satan er den samme i dag. 

Han er ikke slik han blir framstilt i karikaturene, med gaffel og horn. Satan og hans onde 
engler er ikke i helvete. De er her i denne verden. 

Vers for læreren: 1. Pet 5:8 

Satan er den store forføreren, Guds fiende og vår fiende. Han vil ikke at vi skal lytte til Guds 
Ord, og vil gjøre alt han kan for å hindre oss i det. Han vil at vi skal leve for oss selv, og til slutt 
bli skilt fra Gud for evig. 

 Hva er noe av det viktigste vi kan lære av dette? 

Gud sier alltid sannheten, og Han gjør det Han sier Han vil gjøre. 

Satan derimot, er en løgner og en morder. 

Vers for læreren: Joh 8:44 

4. Eva åt av frukten og gav av den til Adam. 

 Les 1. Mos 3:6. 

 Satan lurte Eva, og hun trodde på ham. 

Eva trodde at Satan sa sannheten. Satan hadde lurt henne til å tenke at dersom hun åt av 
frukten, skulle hun bli vis som Gud. Eva gav etter for Satans fristelse om å gå imot Guds bud. 

Vers for læreren: 1. Tim 2:14 
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 Eva gav av frukten til Adam som sto der ved siden av henne. 

Selv om ikke Adam var blitt fristet av Satan, tok han imot frukten fra Eva og åt han også. 

 Adam valgte å være ulydig imot Guds bud. 

Selv om Adam visste hva Gud hadde sagt, valgte han å være ulydig. Dermed gikk han bort fra 
å være avhengig av Gud. Det var det Adam ville – å være uavhengig og bestemme selv hva 
som var rett og galt. 

 Adam ville ikke at Gud skulle bestemme over ham lenger. 

Adam satte seg selv først. Han ville ta kontroll over sitt eget liv og gjøre det han hadde lyst til. 

 Hvorfor hadde Gud rett til å bestemme over Adam? 

Fordi Gud hadde skapt Adam. Alt Adam hadde å glede seg over, kom fra Gud. 

5. Da Adam og Eva syndet, ble de straks skilt fra Gud. 

 Les 1. Mos 3:7-8. 

 Selv om Gud hadde sagt at Adam og Eva kom til å dø om de åt av frukten, falt de ikke straks 
død ned på marken. 

Tenk over disse spørsmålene: 

 Betyr det at det Gud sa kom til å skje, ikke skjedde? 

 Hadde Gud løyet for dem? 

 Prøvde Han bare å skremme dem til å være lydige? 

 Hadde Satan rett likevel? 
 
Satan hadde ikke sagt sannheten, og Gud hadde ikke løyet for dem. De døde åndelig i samme 
øyeblikk som de var ulydige imot Gud. 

 Adam og Eva ble straks skilt fra Gud. 

Lærer: Husker du greina du viste da du underviste leksjon 6? Greina kunne ikke 
fortsette å leve etter at den var skilt fra treet. Slik var det også med Adam. Han var skilt 
fra Gud, livskilden, fordi han hadde vært ulydig imot Gud. 

Se på greina nå. Nå er det tydelige tegn på at den er døende. Oppbevar greina til 
leksjonene 11 og 12. 

 En kunne ikke se døden i kroppene til Adam og Eva den dagen de var ulydige. 

De pustet fremdeles, og kunne gå omkring. Men de var åndelig døde. Sjelen og ånden som 
var skapt i Guds bilde, var skilt fra Gud. De kunne ikke lenger kjenne Gud og elske og lyde 
Ham. 

 Gud gjør alltid det Han sier. 

Gud truer ikke med å straffe synden og ikke gjøre det. Han hater alt som er galt, og straffer 
all ulydighet mot sitt Ord. Straffen for synd er død. 
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Etter at Adam og Eva hadde syndet, ble de fremmedgjort for Gud. 

Lærer: Vis Illustrasjon 10. 

 

 
I Rom 6:23, står det: ”Syndens lønn er døden…” 

Fra dette tidspunkt var Adam og Eva åndelig døde i forhold til Gud. De var også døende 
fysisk. Kroppene deres ville gradvis bli eldre, og til slutt dø. Fra da ville de være skilt fra Gud 
for evig. 

De hadde gått over til Satan og gjort opprør imot Gud. Derfor ville de også ende i Ildsjøen. 

 Adam og Eva hadde blitt Guds fiender. 

Gud er hellig og rettferdig. Han kan ikke ha fellesskap med dem som er ulydige imot Ham. 
Derfor kunne ikke Adam og Eva lenger ha noe vennskap med Gud. De hadde gått over til 
fienden. 

Vers for læreren: Matt 12:30; Rom 5:10 

6. Adam og Eva endret holdning og gjerningene deres viste at de nå var 

skilt fra Gud. 

Alt Adam og Eva gjorde viste at det fullkomne forholdet de hadde til Gud, nå var brutt. 

 Holdningen de hadde til sine egne kropper forandret seg. 

 Les 1. Mos 3:7 om igjen. 

 Hvordan var forholdet de hadde til kroppene sine blitt? 

De var skamfulle fordi de var nakne. 

Før Adam og Eva syndet var de også nakne, men de hadde ingen skamfølelse av den grunn. 
Straks de ble skilt fra Gud, var ikke tankene deres under Guds kontroll lenger. De hadde fått 
onde tanker og forandret holdning til nakenhet. 

 De prøvde å sørge for sine egne behov. 
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Før hadde Gud sørget for alt de behøvde. Men straks de var skilt fra Gud, prøvde de å ordne 
ut selv. De laget seg klær av fikenblad. De stolte ikke lenger på at Gud hjalp dem. De slet med 
å leve uavhengig av Gud. 

 Å bli akseptert av Gud er ikke basert på hva en person klarer å prestere, men det forsto ikke 
Adam og Eva. 

Adam og Eva trodde de skulle klare å skjule sin skam ved å lage seg klær av fikenblad. Det er 
mange i dag også som tror at de kan gjøre seg selv god nok for Gud ved å skjule seg i gode 
gjerninger. 

 Kan du nevne ting som folk gjør for å bli godtatt av Gud? 
 

Lærer: En kan nevne: Å bli døpt, å være medlem i en menighet, å gå på møte, å be, å 
lese Bibelen, å være lovlydig, å være snill og god, å gjøre så godt en kan… 

 

Lærer: Vis Illustrasjon 11. 

 

 
I 1. Sam 16:7, står det: ”… for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.” 

 Adam og Eva prøvde å gjemme seg for Gud. 

 Les 1. Mos 3:8 om igjen. 

Etter at Adam og Eva hadde vært ulydige, prøvde de å gjemme seg da Gud kom på besøk til 
dem i hagen. De ville ikke snakke med Gud mer. 

 Adam og Evas holdning mot Gud hadde forandret seg. 

Før de hadde vært ulydige, var de enige med Gud. Men så snart de hadde syndet, begynte de 
å tenke på en annen måte. Nå var de enige med Satan. De kjente ikke Gud lenger, og forsto 
Ham ikke. Det var ikke noe fellesskap mellom Gud og menneskene lenger. De var ikke lenger 
venner med Gud. De var nå under Satans kontroll. 

7. Adam og Eva var redde Gud. 

 Adam og Eva var redde Gud, fordi de hadde vært ulydige imot Guds bud. 
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Lærer: Du kan bruke som eksempel at barn som har vært ulydige imot foreldrene sine, 
prøver også å gjemme seg. 

Da Adam og Eva var skapt, var de ikke redd for noen ting. De var slett ikke redde Gud, for 
Gud var deres venn. Alt rundt dem var vakkert og herlig. Det fantes ikke sykdom eller død. De 
var ikke redde for dyrene, for de var tamme og gjorde dem ikke noe vondt. 

Etter at Adam og Eva hadde syndet, opplevde de frykt for første gang. 

 Hadde de grunn til å være redde? 

Ja, for Gud hadde advart dem på forhånd. De visste at om de åt av Kunnskapens tre, ville de dø. 

 Gud ville ikke bare skremme dem litt. 

Da Lusifer gjorde opprør, sa ikke Gud bare noe for å true eller skremme ham. Nei, Han 
avsatte ham fra sin stilling og kastet ham ut av Himmelen. 

Gud gjør alltid nøyaktig det Han sier Han vil gjøre. Han forandrer seg ikke. 

 Adam og Eva hadde god grunn til å være redde. 

De hadde blitt advart om følgene av å være ulydige imot Gud. Ulydighet imot Gud er også det 
som gjør at vi har grunn til å være redde. 

Helt siden Adam og Eva var ulydige, har menneskene levd i frykt og angst. 

 Adam og Eva prøvde å gjemme seg for Gud. 

 Hvorfor er det umulig å gjemme seg for Gud? 

Fordi Gud er alle steder alltid. 

 Les Jer 23:23-24. 

Når folk gjør noe galt, prøver de som regel å skjule det for andre. Kanskje de gjør onde 
gjerninger når det er mørkt. Men Gud kan se like godt når det er mørkt som når det er lyst. 
Ingen ting er skjult for Gud. 

Det står i Guds Ord, at fra den dagen vi ble født, vet Gud alt om oss; ja, til og med før vi er 
født. 

 Les Salme 139:1-12. 

8. Konklusjon 

 Er det noe du har lært av denne leksjonen? 
 

Lærer: Svarene kan gi deg et inntrykk av hvor mye deltakerne har fått med seg av 
undervisningen. Repeter der det er nødvendig. 

 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 
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