
LEKSJON 3

- Gud skaper åndene
Lusifer gjør opprør -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne 
omgang. Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen slår fast at Gud skapte de åndelige vesen. Den 
presenterer Gud som den suverene og hellige, større enn alle skapte 
vesen. Han som skapte alt fullkomment. Han viser også suverenitet og 
hellighet når han tar affære med Lusifer, som bevisst gjør opprør mot 
Gud.

Bibelhenvisninger. Jesaia 14, 12-20; Esekiel 28,11-18; Rom 8,37-39; Ef 
6,10-18; Jer 32,27; Mat 16,18; Joh åp 1,8.

MINNEVERS: Salme 90,2

MÅL
• Å vise Guds suverenitet og hellighet når Han skaper åndene, og når

Han tar affære med Lusifer og de åndene som gjorde opprør.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
I vårt samfunn har Satan fått mer og mer oppmerksomhet i fi lm, bøker, 
musikk, spill osv. Mennesker fra alle lag av folket er på forskjellige måter blitt 
innblandet i satan-orientert praksis. 2 Kor 11,14 sier at Satan kan opptre som 
en lysets engel. Fiendens list har dåret noen (som Eva), mens andre har gjort 
bevisst opprør (som Adam).
Barna må få vite sannheten. Gud er den suverene Skaper; Satan er skapt av 
Gud, men har mistet sin posisjon som Guds tjener. I stedet for å skremme barna, 
vil denne sannheten gi dem ro og forståelse. Gjennom hele leksjonen kan du 
legge vekt på Guds storhet og suverenitet.

Når dere studerer denne leksjonen, kan det hende at barna har svært mange 
spørsmål. Kanskje oppdager du at noen av barna og/eller deres familier er 
innblandet i satanisme, som f.eks. horoskop, spiritisme, medium, satan-spill 
eller lignende.
Alt som får folk til å søke svar eller «kraft» fra andre kilder enn Gud, er av 
Satan. Satan er en løgner, en tyv og bedrager, en anklager og en morder. Han 
ønsker å bedra så mange som mulig, slik at de ikke skal lytte til Guds Ord og 
komme til tro.
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Men husk: Samme hvor mye motstand Bibelens budskap møter, og samme hvor 
mange vanskeligheter, problemer eller synder du oppdager hos barna i gruppen 
din, har vi forsikring i Guds Ord om at Han er sterkere enn alle. Ingenting er for 
vanskelig for Ham. Gud vil bruke sitt Ord i hjertene deres, og Han vil gi deg 
visdom til å ta situasjoner på riktig måte. Vår fi ende er sterk, men VÅR GUD 
ER STERKERE ENN ALLE! I Jesus Kristus har vi seier!

MERK

Før vi underviser om hvordan Gud skapte de materielle ting som vi kan se, vil 
vi undervise om at Gud skapte den åndelige verden som vi vanligvis ikke kan 
se. Det er best å ta fram det om åndene og Satan på dette tidspunkt fordi:
1. Alle åndene - d.v.s. alle englene - var vitner til skapelsen av jorden (Job 

38,4-7).
2. Det er mye enklere for både lærer og elev om «personene» blir introdusert 

i historien ved tidspunktet da de ble skapt eller født, enn om en må gå 
tilbake for å få med seg begynnelsen til en ny person/skapning.

3. Fortellingen i 1 Mos 3 er vanskelig nok i seg selv. En bør ikke blande 
skapelsen og fallet til Satan og hans engler her.

Bibelen gir ingen klar kronologi i beskrivelsen av Satans fall. Av den grunn 
har teologer ofte kommet til forskjellige konklusjoner om dette skjedde før, 
etter eller under skapelsen av verden. (Mange viser til 1 Mos 1, 31, «Og Gud 
så alt det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt» for å underbygge 
sitt syn om at de åndelige skapningene fremdeles var fullkomne. I denne 
leksjonen vil vi ikke komme inn på dette for det er ikke avgjørende for en 
grunnfestet forståelse av Ordet.
To av nøkkelberetningene i GT som taler om læren om Satan, er Jesaia 14,12-
20 og Esekiel 28,11-18. Vi har brukt dem med forsiktighet i leksjonen, fordi 
de er vanskelig å tolke, og de inneholder også profetier om to menn. Begrens 
eventuelle diskusjoner om dette emnet. I tillegg til Skriften vil du fi nne god 
hjelp om emnet ‘Engler, Satan og demoner’ i Vine’s Expository Dictionary of 
New Testamen Words.1 Dette er bare en kort referanse. Selvfølgelig kan du 
fi nne bøker som omhandler emnet mer utførlig.

BILDER

• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud” 
• Illustrasjon - 3a «Engler»
• Illustrasjon - 3b «Å gjøre opprør»

1 An Expository Dictionary of NT Words, W. E. Vine, Fleming H. Revell Co., 1966.
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SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 3 og Samtale - 3 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 
blyanter til barna.

• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver
leksjonen). Husk å beregne tid til å gjennomgå leksjonen.

SE FREMOVER

Begynn å samle bilder til leksjon 5 (Se Leksjon 5, Spesielle forberedelser).

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere 
skal forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta 
med alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold 
deg til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 2 ved å gjennomgå “Repetisjon - 3” 
Les Samtale - 3. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Har du noen gang lurt på:
− Hvor kom englene fra?
− Hva med Satan - hvor kom han fra?
Hvem kan fortelle oss det?
Bare Gud kan, og Han har gjort det i sitt Ord!

B. Gud skapte alle åndene.

VIS KRONOLOGISK OVERSIKTSKART MED ORDENE: GUDS 
ENGLER, LUSIFER

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Joh 1,3; Kol 1,16.
− I begynnelsen skapte Gud alle åndelige skapninger.
Bibelen bruker mange forskjellige ord når den snakker om åndelige vesener:

Ånder
Engler
Kjeruber
Serafer
Himmelens hærskarer
Makter
Myndigheter
Herskere i det høye
Stjerner eller morgenstjerner

Alle åndsvesener ble skapt i begynnelsen.
− Før begynnelsen fantes ingen av dem.
− Det var Gud som gav dem liv.

LES Joh 1,31

Gud er større enn åndene.
− Han levde evig før dem.
− Han er den som skapte dem.
− Han gav dem liv.

1 Pass på at du holder deg til temaet.
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Gud gav ikke fysiske legemer til åndene da Han skapte dem - åndene har 
ikke kjøtt og blod slik vi har.
− Da de ikke har fysiske legemer, kan de fare omkring hvor de vil.
− Men åndene er ikke alle steder på samme tid, slik Gud er. Åndene kan 

bare være på ett sted om gangen.
− Bibelen forteller oss at selv om åndene ikke har noen fysisk kropp, kan de 

vise seg for menneskene som menneskelige vesener, og de kan også vise 
seg i andre former.

C. Åndene ble skapt for å tjene Gud.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Hvorfor skapte Gud åndene?
Åndene ble skapt av Gud for å elske og tjene Ham.
− I begynnelsen var alle åndene Guds engler.
− Ordet «engel» betyr «budbærer» eller «tjener».

Forslag til illustrasjon:

− Englene tilhørte Gud - for de var skapt av Ham.
− De ble skapt for å gjøre det Gud ville de skulle gjøre.

Illustrasjon:
Om du tar verktøyskrinet ditt og lager en modellbil, hvem eier den 
bilen? Den er din, ikke sant? Hvis du tegner et bilde og bruker dine egne 
tegnesaker, da er det ditt bilde, ikke sant? Du er rettmessig eier til det du 
har laget.
På samme måte er det med alt Gud har skapt. Det tilhører Ham som har 
skapt det. Det var Han som skapte alle åndene. Han gav dem liv. Han 
skapte dem til å tjene og lyde seg.
Derfor tilhører alle åndene Gud.

D. Åndene ble skapt av Gud - fullkomne.

Tema: Gud er hellig.

Gud skapte alle åndene fullkomne. Ikke en av dem var ond eller uvennlig.
- Alt Gud gjør er fullkomment, fordi Gud er hellig.

PEK PÅ PLAKATEN, «VI LÆRER OM GUD, «LES, «Gud er hellig…»1

− Gud er hellig - alt Han tenker, sier og gjør er fullkomment.
− Han har aldri syndet og kommer aldri til å synde.

GUDS ENGLER
ble skapt for å være 

GUDS TJENERE
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E. Åndene var skapt med stor visdom og styrke .

Gud gav åndene stor visdom og styrke.

LES Salme 103,20.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Englene er sterkere enn oss, og Bibelen forteller oss at Gud har gitt dem kraft 
til å gjøre store ting. Men de er ikke allmektige som Gud.
− Englene er veldig intelligente, men de er ikke allvitende som Gud.

Gud er visere og sterkere enn alle åndene.
− Det er svært viktig å huske denne sannheten.
− Samme hva du har hørt eller sett i bøker, på fi lm eller andre steder, Bibelen 

sier at Gud er større enn alle!2

F. Åndene er uten tall.

Tema: Gud er allmektig.

Gud skapte så mange ånder, at det er umulig å telle dem. 
Joh åp 5,11 sier, «… tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger 
tusen…»
Hvordan kunne Gud skape så mange gode, sterke og vise ånder?
− Han er allmektig.

PEK PÅ PLAKATEN, «VI LÆRER OM GUD.» LES, «Gud er allmektig. 
Ingenting er for vanskelig for Ham.»

G. Åndene bodde i Himmelen.

I begynnelsen bodde alle åndene i Himmelen sammen med Gud.
− Hvor er Himmelen?
  Vi vet ikke hvor det er.
  Det er iallfall ikke på jorden!
  Men det er et virkelig sted som er nevnt mange ganger i Bibelen.
− Himmelen er Guds spesielle sted, der Han bor.

Selv om Han er alle steder alltid, er Himmelen Guds hjem.
Salme 11,4 sier, «I himmelen har Herren sin trone.»
Bibelen forteller oss at Himmelen er et vidunderlig sted, mye bedre 
enn noe sted vi vet om eller kan tenke oss.

1 I denne leksjonen trenger du bare å vise denne egenskapen hos Gud.
2 Understrek gjennom hele denne leksjonen at Gud er større enn alle. Bruk plakaten til å 
innprente disse ordene. Noen av barna kan bli skremt av tanken på åndelige vesener. Mange 
har kanskje sett nifse fi lmer e.l. Vær våken for barnas reaksjoner og understrek at Gud er 
sterkere og større enn alle. Sannheten om Guds suverenitet vil bli innprentet ved repetisjon og 
undervisning fra Guds Ord.
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H. Lusifers opprinnelige plass foran Gud i Himmelen.

Gud skapte ikke alle englene helt like. Noen var vakrere og mer intelligente 
og visere enn andre. Den største engelen var Lusifer.
Navnet Lusifer betyr «Morgenstjerne.»
Gud gav Lusifer en meget høy stilling i Himmelen.
− Han ble gitt høy autoritet og makt over de andre englene.

Han var skapt fullkommen, slik som alt annet Gud hadde skapt.
− Esekiel 28,15 sier, «Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble 

skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg.»1

I. Lusifers opprør.

Fordi Lusifer var skapt av Gud og gitt den høyeste stilling over englene, 
skulle han ha elsket og tjent Gud i lydighet.
Men etter en tid ble Lusifer veldig stolt av sin skjønnhet, intelligens og høye 
stilling.

LES Jesaia 14,13-14.2

Lusifer ønsket å bli som «Den Høyeste.»
− Han bestemte seg for å ta over Guds plass som hersker over alle ting - 

Lusifer gjorde opprør imot Guds autoritet over seg.
− Vet du hva det vil si å gjøre opprør?

Forslag til illustrasjon:

− Å gjøre opprør er svært alvorlig.
− Lusifer gjorde opprør imot Gud.
− Lusifer var den første som gjorde noe galt. (Alt som er imot Guds vilje, er 

galt.) Du vil kanskje spørre, «Hvis Lusifer var skapt fullkommen, hvordan 
kunne han da gjøre opprør?»

− Bibelen gir ikke noe klart svar på dette, men den viser mange eksempler 
på at Gud gir anledning til å velge.

− Se på versene vi nettopp leste fra Jesaia 14,13-14.

1 Du skal ta fram den delen av verset som er skrevet med uthevet skrift. La deg ikke avspore 
av resten av verset.
2 Som nevnt under lærerens forberedelser: Vær forsiktig med diskusjon rundt disse versene 
da de er svært forvirrende og vil avspore oppmerksomheten fra temaet.
1 Dette er utledet av mange forskjellige skriftsteder, også de som er tatt med i første 
leksjonen. Dersom noen av barna har spørsmål om dette, vil du kanskje bruke 
skrifthenvisningene for å underbygge svaret. Men vær forsiktig, bli ikke avsporet.

Å GJØRE OPPRØR
betyr å tenke eller gjøre noe imot den som 

har autoritet
Å VÆRE ULYDIG
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J. Andre engler fulgte Lusifer da han gjorde opprør.

Det var mange engler som fulgte Lusifer, lederen sin.1

De slo seg sammen med Lusifer når han gjorde opprør imot Gud.

K. Gud visste hva Lusifer og englene som fulgte ham, planla.

Tema: Gud er alle steder alltid; Han vet alt.

Jesaia 14,12-14 sier om Lusifer, «…du sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg 
stige opp, …jeg vil reise … jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.»
Gud skapte alle åndene, og Han visste hva de tenkte og planla.
− Han visste at Lusifer hadde blitt stolt og ønsket å ta plassen til sin Skaper.
− Gud kjente Lusifers tanker og tankene til alle åndene som ville gjøre 

opprør.
− Ingenting kan bli holdt hemmelig for Gud.
− Ingenting kommer overraskende på Gud.
− Han vet om alt før det skjer.
− Han vet hva vi kommer til å tenke før vi har tenkt på det.
− Han er overalt
− Han ser alt.
− Han vet alt.

L. Gud støtte Lusifer og hans engler ned fra stillingen som sine tjenere.1

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.

Tenk over:
Tror du Gud ville la Lusifer overta plassen sin? Hvordan tror du Gud 
reagerte på Lusifers selviske ideer?
Hva tror du ville skje hvis noen plutselig ville ta over styringen av landet 
vårt? Regjeringen vår ville ikke godta det. Den ville straks gi ordre ti de 
militære om å slå ned opprøret. Vår regjering er viktig, og den har makt, 
men Gud er større og mektigere enn alle. Han gav liv til alle åndene.

Gud ville aldri la Lusifer ta sin plass.
− Ingen kan ta Guds plass, fordi:
− Han er den eneste sanne Gud.

Gud støtte Lusifer ned i stor vrede. Han støtte ham ned fra sin viktige 
stilling som leder over englene.
Gud støtte også englene som fulgte Lusifer ned fra stillingene de hadde 
som tjenere i Himmelen.
Gud er hellig.
Han er fullkommen og rettferdig i alt Han tenker og gjør.

− Alle som ikke tenker og handler som Ham, kan ikke bli godtatt av Ham, og 
kan heller ikke være Hans venner.

− Gud vil aldri tillate at Lusifer og englene hans fortsatte i de samme 
stillingene som tjenere i Himmelen.

1 Punkt L må bli utledet fra fl ere skriftsteder (Jes 14,12-15; Esekiel 28,16-17; Mat 25,41; 2 Pet 
2,4; Judas 6.)
Merk deg den generelle utledningen i det siste av de fi re punktene under L. Bli ikke avsporet
1 Resten av dette verset gjelder andre leksjoner.
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Bibelen forteller oss at etter de hadde gjort opprør, var de ikke Guds tjenere 
lenger. De fortsatte å være i opprør imot Gud.
Vi vet at Lusifer har andre navn som, «Satan» og «djevelen.»
Satans etterfølgere blir kalt demoner.
I Jobs bok forteller Bibelen at Satan kunne komme og snakke med Gud i 
Himmelen.
Men Satan og hans etterfølgere, demonene, kunne ikke bo i Himmelen 
lenger, og de kunne ikke være Guds tjenere.

M. Gud laget en ildsjø for Lusifer og hans engler.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
synd.

Gud laget et forferdelig sted til evig straff som er kalt ildsjøen.1

− En gang i framtiden vil Gud sende Lusifer og de onde åndene til ildsjøen 
for å få en evig straff.

− Gud vil ikke tåle ulydighet imot seg. Gud straffer alltid dem som kjemper 
imot Ham.

− Matteus 25,41 taler om «evig ild, beredt for djevelen og hans engler.»
− Joh åp 20,10 forteller oss at ved verdens ende vil djevelen bli «kastet i 

ildsjøen …og skal bli pint dag og natt i all evighet.»

N. Lusifer og hans engler hater Gud.

Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner. Han 
hater menneskene.

Lusifer og hans etterfølgere hater Gud og alt det gode som Gud elsker.
Helt fra den gangen Gud støtte ham ned fra sin stilling, og til i dag, har 
Lusifer og hans ånder kjempet imot Gud og alt Han gjør.
Lusifers navn Satan betyr «fi ende, motstander eller anklager.»
Satan er Guds største fi ende.
− Satan kjemper imot Gud dag og natt for å prøve å stanse det Gud gjør.
− Satans demoner hjelper Satan med å kjempe imot Gud.

VIS KRONOLOGISK OVERSIKTSKART SOM VISER NAVNENE: 
SATAN OG HANS DEMONER.

O. Satans og hans åndelige tjenere bor ikke lenger i Himmelen.

Satan og hans demoner farer nå omkring over hele jorden.
I Jobs bok leser vi at Satan «farer omkring på jorden» og «farer opp og ned i 
den.»

1 På dette tidspunkt må du fortelle om ildsjøen bare i forbindelse med Satan. Ikke nevn at 
mennesker vil havne der. Husk at du ennå ikke har undervist om skapelsen av mennesket og 
syndefallet.
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P. Konklusjon.

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.

Gud er Den Høyeste Gud og Skaperen av alle ting, de synlige og de usynlige.
Gud er større enn alle.
Alt Han gjør er fullkomment og hellig.
Han er større enn alle skapte vesener.
− Gud er større enn Satan og hans demoner.
− Hvor viktig det er for oss å vite og huske dette!

Bare Gud kan fortelle oss hva som skjedde i begynnelsen.

I vår neste leksjon skal vi se på hva Bibelen sier om begynnelsen til alle ting 
vi kan se:
− Himlene.
− Jorden.

Det er svært viktig for oss å lytte til hva Han sier om skapelsen.
Husk, Gud var den eneste som var til før begynnelsen.



Notater

12

SPØRSMÅL.

1. Hvem er den eneste som levde før begynnelsen? Gud.

2. Hvor kom alle åndene fra? De ble skapt av Gud.

3. Skapte Gud åndene med kropper av kjøtt og bein? Nei.

4. Skapte Gud åndene gode, eller skapte Han noen onde også?
Gud skapte dem alle gode.

5. Hvorfor skapte Gud åndene? Til å være Hans tjenere.

6. Hvor mange ånder er det? Flere enn noen kan telle.

7. Hvor bodde de i begynnelsen da Gud skapte dem? Sammen 
med Gud i Himmelen.

8. Hvem var den meste intelligente og vakreste engel Gud skapte?
Lusifer.

9. Hvilken stilling fi kk Lusifer av Gud? Han var leder over alle de 
andre englene.

10. Hva gjorde Lusifer? Han planla å bli lik Gud og ta Guds plass.

11. Hvem andre fulgte Lusifer i opprøret imot Gud? Mange av Guds 
engler.

12. Visste Gud hva Lusifer og hans etterfølgere planla? Ja.

13. Hva gjorde Gud? Han støtte Lusifer og englene som var sammen 
med ham i opprøret, ned fra stillingene de hadde som Guds 
tjenere.

14. Finnes det noe som Gud ikke ser, hører eller vet? Nei! Gud ser, 
hører og vet alt.

15. Hvilket sted laget Gud for å straffe Lusifer og hans engler? 
Ildsjøen.

16. Hva blir Lusifer kalt i dag, og hva betyr det? Satan, som betyr 
«fi ende, motstander eller anklager.»

17. Hvem kjemper Satan imot? Han kjemper imot Gud.
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Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan 
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor fi nner du oppgaver som er laget 
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en 
eller fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger 
for hånden. 

1.  Minnevers - Salme 90,2
La barna fortsette med å lære og sitere dette verset.

2.  Skapt til å tjene - Valgte å gjøre opprør
Før du starter undervisningen, kan du lage en plakat med to kolonner. 
Skriv «Skapt til å tjene» og «Valgte å gjøre opprør» på papirstrimler, som 
vist i diagrammet nedenfor. La barna lime strimlene fast på plakaten mens 
du underviser.

Diskuter:
Vi lærte i leksjonen at Gud skapte alle åndelige vesener. Hvorfor skapte 
Han dem? (Til å elske og tjene Ham.) For et privilegium det var!
Hva hette engelen som Gud gav høy stilling og makt over de andre 
englene?
Satte Lusifer pris på privilegiet Gud gav ham?
Ønsket han å elske og tjene Gud?
Hva valgte han å gjøre?
Se på de to kolonnene på plakaten vår. Jeg har skrevet noen ord og 
uttrykk på noen papirstrimler her. Dere skal nå feste disse på rett plass. 
Les høyt det som står skrevet på papirstrimlene.
Forklar at Satan gjorde opprør imot Gud.

3.  ”Jeg vil”
Ta med markeringstusj og kopier av Jesaia 14,13-14 til alle barna.
La barna lese gjennom versene og merke ordene, «jeg vil.»

Diskuter:
«Gud hadde gitt Lusifer den høyeste stilling over alle de andre englene. 
Han skulle elske og tjene Gud, men hva gjorde han?»
Forklar at Lusifer valgte å gjøre opprør imot Guds autoritet over seg.

SKAPT TIL Å TJENE

Tjener
Lydighet
Privilegier
Tilbedelse

VALGTE Å GJØRE OPPRØR

Opprører
Min egen vei
Jeg nekter
Jeg vil ikke være lydig
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4.  Hva betyr navnet?
Før du starter undervisningen kan du skrive følgende navn på tavlen. La 
det være plass til å skrive hva navnene betyr.

1) Lusifer Morgenstjerne
2) Satan  Fiende, motstander
3) Djevel  Listig, slu

Diskuter:
I leksjonen hørte vi om disse forskjellige navnene, husker du hva navnet 
Lusifer betyr? (La noen skrive det på tavlen.) Dette navnet minner oss om 
at Gud gav denne engelen en meget høy stilling. Hvilken stilling var det 
han fi kk? Verdsatte han denne stillingen? Ville han elske og tjene Gud? 

Hva valgte han å gjøre?
Lusifer er nå kalt Satan. Hva betyr det navnet? «Djevel» betyr «bedrager». 
Skriv betydningen på tavlen. Er det noen som vet hva «en bedrager» er for 
noe? Det betyr en som kommer med falske anklager mot andre. Hvem tror 
du det er djevelen prøver å komme med falske anklager imot? Men la oss 
huske: Gud er større enn djevelen. Han er større enn alle!
Understrek sterkt at Gud er større enn Satan!

5.  Sjekk i leksikon
Ta med leksikon og la barna slå opp ordene «opprører», «opprør», 
«opprørsk».

Diskuter:
Hva menes med å gjøre opprør? Det betyr å motarbeide elle å være ulydig 
imot en som har autoritet, ikke sant?
Hvem var det Satan gjorde opprør imot? Gav Gud fra seg autoriteten til 
Satan?
Hvorfor/hvorfor ikke? (Fordi det var Gud som skapte ham.)
Understrek hvor forferdelig det var for Satan å gjøre opprør imot sin 
Skaper.



Navn:______________________________

GUD og mennesket

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor. 
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.

DØR, EVIG, TREENIGHET, EN, INGENTING, MANGE TING,
KROPP, ÅND, STØRRE, AUTORITET, KROPP, ÅND, IKKE, FØR

1. Gud har ingen begynnelse og ingen ende. Gud er __________

    Menneske er født og _______________

2. Gud er en ______________ person. Han er tre i en person.

    Mennesker er bare_______________

3. Gud er ____________ enn alle og står over alle.

    Menneskene skulle være under Guds _______________ og lytte til alt Gud 

    sier.

4. Gud trenger________________.

    Menneskene trenger ______________ , som mat, luft, vann, søvn, lys osv.

5. Gud er _________. Han har ikke en fysisk kropp. 

    Menneske har en fysisk _____________.

6. Gud er _________________ hele tiden.

    Menneskene kan bare være på _____ sted om gangen. 

7. Gud var der __________ begynnelsen. 

    Menneskene var ____________ til før begynelsen. 

Repetisjon 3
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SAMTALE 3    Gud skapte åndene.
      Lusifer gjorde opprør
Terje: Det var en nifs fi lm i gårkveld.
Janita: Mamma sa at du ikke skulle se den.
Terje: Jeg vet det. Men den var ganske spennende. Jeg ville ikke slå av. Hei, 
onkel!
Onkel Dagfi nn: Hei, barn! Hva var det som var så spennende?
Janita: En fi lm som han så i gårkveld. Mamma sa at han ikke skulle se den,
men han gjorde det likevel, mens mamma var ute.
Onkel Dagfi nn: Terje, var du ulydig imot moren din?
Terje: Ja, jeg vet at det var galt, men jeg ville se denne fi lmen. Mye av den var 
bra, men noe var ganske nifst. Det handlet om onde og gode ånder.
Onkel Dagfi nn: Terje, du må være lydig imot moren din. Du må be henne om 
forlatelse for dette, hvis du ikke har gjort det alt. Mor hadde rett - det var ikke 
noen bra fi lm.
Terje: Jeg har sett liknende fi lmer før, onkel Dagfi nn, og noen av barna på 
skolen ser slike fi lmer stadig vekk.
Onkel Dagfi nn: Terje, problemet er at slike fi lmer ikke viser sannheten. De er 
laget for å holde på oppmerksomheten din, men det fi ns ikke noe godt i dem 
- bare ondt.
Terje: Men er åndene virkelige? Hvor kom djevelen fra?
Janita: Terje, du må ikke spørre om slikt!
Onkel Dagfi nn: Det er helt i orden å spørre om det, Janita. Egentlig ville jeg at 
vi skulle se på hva Bibelen svarer på det spørsmålet.
Terje: Bibelen?
Onkel Dagfi nn: Ja, Bibelen. Det er der vi fi nner sannheten. Filmer fyller 
tankene dine med løgn. Guds Ord vil vise deg hva som er sant og godt. Visste du 
at de åndelige vesener er kalt engler, og at de opprinnelig ble skapt av Gud?
Janita: Nå tøyser du!
Onkel Dagfi nn: Nei, det er begynnelsen. Gud skapte alt. Alle englene ble 
skapt av Gud for å være Hans tjenere, og alle var skapt fullkomne! Gud 
skapte så mange engler at det ville være umulig å telle dem.
Terje: Og alle var gode?
Onkel Dagfi nn: Alle var fullkomne. Gud gav englene stor makt. De skulle 
være Hans tjenere og budbringere. Noen av dem gav Han spesielle evner og 
oppgaver. Den største av alle englene ble kalt Lusifer. Gud satte Lusifer over 
alle de andre englene.
Terje: Lusifer - er ikke det Satan? Mener du at han var en god engel en gang?
Onkel Dagfi nn: Det stemmer. Han ble skapt fullkommen, men etter en tid ble 
Lusifer svært stolt fordi han var så stor og prektig og intelligent. Han bestemte 
seg for å bli som den Høyeste Gud. Lusifer ble den første som gjorde noe 
ondt.
Janita: Det er forferdelig!.
Onkel Dagfi nn: Ja, og noen av de andre englene fulgte Lusifer i opprøret imot 
Gud.
Terje: Jeg visste ikke at det sto i Bibelen
Onkel Dagfi nn: Gud lot dem ikke gå ut med planene sine. Gud er større enn 
alle.
Janita: Hva gjorde Gud da?
Onkel Dagfi nn: Han avsatte dem fra stillingene sine som tjenere i Himmelen 
- og Han laget til et forferdelig sted hvor de skal lide en evig straff.
Terje: Gud er virkelig mektig!


