
LEKSJON 6

- Gud skaper mennesket -
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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 presenterer Gud som den suverene Skaper og den som 
eier mennesket, og presenterer mennesket som Guds unike skaperverk, 
skapt i Guds bilde.
Tenk også over:
”Guds bilde,” når det gjelder sinn, følelser og vilje.
Adam, det første og eneste menneske som er skapt av jorden - den første far til 
alle mennesker. Gud valgte Adam til å være herre over jorden.
Bibelhenvisninger: 1 Mosebok 26-31; 2,7 Job 12,10; Salme 95,6; 100,1-3; 

139; Salme 144,3; Jesaia 45,5-12; Ap gj 17,24-28

MINNEVERS: 1 Mosebok 1,1

MÅL: 
•      Å vise Guds suverenitet.
• Å vise hvor unik mennesket er i hele Guds skaperverk.
• Å vise Guds opprinnelige plan med mennesket til å være herre over hele 

jorden.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Guds Ord er veldig klart når det gjelder mennesket som en unik skapning i Guds 
skaperverk. Bibelen gir ikke mennesket mulighet til å velge å bli noe mindre 
enn den eneste skapning som er skapt i Guds bilde. Denne unike stillingen 
innbefatter menneskets unike forhold til Gud. Mennesket er ikke bare Guds 
skaperverk, men også Guds elskede eiendom - som står ansvarlig overfor sin 
Skaper. Å forstå dette forholdet mellom Gud, Skaperen, og mennesket, den 
eneste skapning skapt i Guds bilde, er helt nødvendig for å kunne forstå alle 
de andre bibelske sannheter. Dersom denne delen av fundamentet mangler, vil 
ikke noe være trygt og fast. Den som ikke tror at han er skapt, vil heller ikke 
tro at han står ansvarlig overfor sin Skaper. Dersom en person vokser opp i den 
troen at han er et resultat av en utvikling, hvorfor skulle han bekymre seg for 
hva Gud har å si?
Faren i løgnen om utviklingslæren er at den på en listig måte tar fra menneskene 
sannheten om Guds eksistens og karakter, og får menneskene til å tro at de ikke 
trenger Gud. Det interessante er at denne tankegangen skaper enorm usikkerhet, 
fordi menneskene ikke var skapt til å være sin egen gud. Vi ble skapt til å stå 
under den Eneste som er evig, allmektig, suveren, allvitende; En som kan fylle 
alle våre behov. 
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Ikke rart at uten tro på vår allmektige Skaper, lever menneskene i frustrasjon, 
for mennesket kan ikke i seg selv fi nne tilfang for å dekke sine behov.1 Den 
eneste som kan dekke alle våre behov er Gud!
Jes 45,5 og 21-22; Jes 46,9; Ap gj 17,28.

BILDER

• Kronologisk Bilde - 3, ”Skapelsen”
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1. ”VI LÆRER OM GUD” - Bruk dette til å minne om ting du 

tidligere har gjennomgått.
• Illustrasjon - 6a: ”Gud skapte mennesket i Guds bilde.”
• Illustrasjon - 6b: ”Gud valgte Adam til å være herre over hele jorden.”

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 6 og Samtale - 6 (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 beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONER

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.

1 Bibelen opphøyer Gud som Skaper og eier av menneskene. Humanistisk tenkning vil opphøye 
mennesket til å være den som har kontrollen. På samme måte som læren om evolusjonen, har 
læren i humanismen gjennomsyret vårt samfunn og bedratt mange.
Vær positiv når du underviser denne leksjonen. Du gir barna sannheten. Presenter den som det 
den er, et vidunderlig budskap! De fl este barn vil ta imot sannheten og fi nne trygghet i at Gud 
er suveren og at mennesket er Guds unike skaperverk.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 5 ved å gjennomgå “Repetisjon - 6” 
Les Samtale - 6. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Har du en historie du liker godt?
Er det noe i den historien du alltid gleder deg til å høre - en historie bygger 
opp til en spesiell hendelse som du nesten ikke kan vente på å få høre, ikke 
sant?
Den delen av historien kaller vi klimaks.
Alle historier er selvfølgelig ikke sanne, og ikke alle er gode heller. Men 
historien om skapelsen er sann og ekte, fordi det er Guds historie - den sanne 
historien om skapelsen!
Alt er bygd opp til denne spesielle hendelsen.
Tenk bare på alt Gud har gjort de første fem dagene av skapelsen:

Han talte og skapte himlene og jorden.
Han skapte lys.
Han skapte vannet over jorden, atmosfæren, det tørre land og havet.
Han skapte plantene, trærne og blomstene.
Han skapte solen, månen og stjernene.
Han fylte havet med levende skapninger og luften med fugler.
Han skapte alle dyrene.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 3,
”SKAPELSEN”

- Gud hadde ikke laget alt dette for sin egen del; Han trenger ikke noe!
- Hvorfor laget Gud til alt dette, da?

B. Jorden er gjort ferdig for menneskene.

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

Gud hadde laget alt dette vidunderlige fordi Han er større enn alle og Han 
valgte å gjøre det for sin herlighet og ære.
Joh Åp 4,11.

Tema: Gud er kjærlighet. 
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Han gjorde det fordi Han er kjærlig og god. Gud hadde i sin kjærlighet 
og omsorg skapt alt dette for å gjøre alt klart for sitt siste skaperverk: 
mennesket!
Jesaia 45,18 sier at Gud skapte jorden ”til bolig for folk,” det vil si, et sted 
å leve! Alt mennesket noen gang kom til å trenge var der allerede.

Sammenlign:
Har du noen gang studert fuglene bygge reir? Både hann- og hunnfuglene 
arbeider og arbeider for å lage et trygt og godt reir for babyene sine. De 
bruker mange timer på å samle de riktige materialene - strå, gress og noen 
ganger fjær til å gjøre det mykt og koselig. Når fuglemoren er klar til å 
legge eggene sine, er reiret allerede ferdig.
På samme måte gjorde Gud et vakkert, godt og trygt sted ferdig for 
menneskene.

C. Guds plan var å skape mennesket i Guds bilde.

LES 1 Mos  1,26.

Hvem tror du det var Gud talte til da Han sa, ”...La oss gjøre mennesket i vårt 
i bilde...”?1

- Det var Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd som snakket 
sammen.

- De diskuterte sin plan om å skape mennesket i Guds bilde.

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

Job 31-41

Gud er den høyeste autoritet; Han er suveren; Han alene bestemte hvordan alt 
skulle bli skapt. Gud bestemte hvordan mennesket skulle bli skapt, på samme 
måte som Han bestemte hvordan englene, solen, månen, stjernene, jorden og 
alle ting på jorden skulle bli laget.
• Bare Gud bestemte; Han spurte ingen om råd.
• Gud er større enn alle og mektigere enn alle.
Mennesket var det mektigste av alt Gud skapte på jorden, så Gud bestemte at 
mennesket skulle bli skapt i ”Guds bilde.”

1 Se notater under leksjon 2 om Treenigheten., særlig underpunkt D i leksjon 2.
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D. Hva vil det si at mennesket ble skapt i Guds bilde?1

Hva betyr det når Gud her forteller oss her i sitt Ord at det første mennesket 
ble skapt i Guds bilde?2

− Vi vet at Gud ikke mener våre legemer.
Gud er Ånd.
Gud har ikke et legeme av kjøtt og bein slik som oss.

− Gud snakker her om vårt indre vesen, det usynlige.
Bibelen kaller denne delen av oss for vår sjel og vår ånd.
Joh. 4,24.

Gud bestemte at den usynlige delen av oss skulle ha et sinn, følelser og en 
vilje, skapt i Guds bilde.

Forslag til illustrasjon:

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

Menneskets sinn - dets evne til å tenke:
Fordi Gud har et sinn, planla Han å skape mennesker med et sinn som 
hadde evnen til å kjenne Gud.
Gud ønsket å snakke med mennesket, og Han ønsket at mennesket skulle 
snakke med seg.
Han ønsket å kunne kommunisere med mennesket, ikke bare ved å si 
ord, men også ved Guds skrevne ord, Bibelen.
Gud ønsket å sette mennesket i stand til å gjøre Guds arbeid her på 
jorden.

Merk:
Vi vet at Gud har gitt dyrene sinn også. Men et dyr har ikke samme slags 
sinn som mennesket. Dyr har ikke evnen til å snakke med oss; de kan 
ikke dele sine tanker med oss og ta avgjørelser slik som vi; de kan ikke 
kommunisere med oss ved å snakke eller å skrive.

1 Bibelen gir oss ikke noe direkte svar på dette spørsmålet. Leksjonen gir svaret ut fra hva 
som kan bli utledet Skriften.
Dette er ikke ment å være den eneste mulige forståelse av uttrykket ”Guds bilde.”
2 Mennesket ble skapt som et tenkende, moralsk og åndelig vesen, for det var skapt i Guds 
bilde. Med andre ord, mennesket ble skapt slik at det kunne ha fellesskap med Gud. Det 
hadde fått tildelt intellekt slik at det kunne kjenne Gud. Det hadde også fått følelser slik at 
det kunne elske Gud. Det var skapt med en vilje slik det kunne velge å lyde Gud.
Understrek at når mennesket ble skapt i Guds bilde, var det ikke Guds fysiske bilde.

GUD SKAPTE MENNEKSE I GUDS BILDE
Med et SINN slik at det kunne KJENNE GUD

Med FØLELSER slik at det kunne ELSKE GUD
med en VILJE slik at den kunne VELGE Å LYDE GUD
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Gud bestemte at Han ville gi mennesket et sinn slik at det kunne tenke og 
resonnere slik som Gud.
(Det betyr selvfølgelig ikke at noe menneske er i stand til å tenke og resonnere 
akkurat som Gud.)

Sammenlign:
Vet du alt som foreldrene dine vet? Selvfølgelig ikke. Men du har et sinn 
slik som dem, og de kan fortelle deg så du kan lære ting de vet.
Det aller klokeste mennesket i denne verden er bare som et lite barn 
sammenlignet med Gud. Men fordi Gud valgte å skape mennesket med et 
sinn, er det i stand til å lytte til Guds Ord og forstå det og gjøre det Gud 
har sagt.

Det viktigste her: Gud gav mennesket et sinn så det kunne kjenne Gud. 

Menneskets følelser.
Når vi snakker om våre følelser, mener vi vår evne til å kjenne glede, sorg, 
kjærlighet, osv.
Noen av mange eksempler:
Kjærlighet: Jer 31,3; Joh 3,16; 1 Joh 4,7-10.
Hat: Ordsp. 6,16-19; Malakia 2,16. Sorg: Matt 23,37; Luk 19,41.
Glede: Jer 9,24; Sefania 3,17.

Tenk over:
Mennesker tror noen ganger at følelser er noe galt. Men følelser er noe 
veldig viktig og nyttig. Gud gav oss følelsene til vårt beste.

Bibelen viser oss at Gud har følelser: Han er veldig kjærlig og god, men Han 
er også sint på det onde.
Vi skjønner at følelser er noe godt, for Gud har følelser.
Gud elsker, hater, kjenner sorg og glede.
Fordi Gud har følelser, bestemte Han at Han ville skape mennesket med 
følelser.
Gud ville elske mennesket, men Gud ville også at mennesket skulle være i 
stand til å elske Gud.
Gud gav mennesket følelser så det kunne elske Gud.

Menneskets vilje - dets evne til å velge:
Ved siden av å ha sinn og følelser, har Gud også en vilje; Han kan bestemme 
at Han vil gjøre noe eller at Han ikke vil gjøre det.
Derfor bestemte Gud at Han ville lage mennesket slik at det kunne velge også.

Sammenlign:
Når du står opp om morgenen, bestemmer du eller moren din hva du skal 
ha på deg. Du bestemmer ha du vil ha til frokost.
Når du kler på deg, kan klærne være med på å bestemme hva du skal ha 
på? Har maten noe den skulle ha sagt om hva du skal spise? Nei, du er
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den som velger. Gud kunne ha skapt det første mennesket slik at det 
ikke hadde noen valgmulighet (akkurat som maten og klærne dine.)
Slik skapte Gud sola, månen og stjernene. Gud skapte dem slik at de må 
gjøre det samme hver dag, hver måned og hvert år. Men Gud ville ikke 
skape mennesket slik. Gud har en vilje, og Gud bestemmer hva Han vil 
gjøre. Gud ville at mennesket skulle være i stand til å velge på samme 
måten som Gud er i stand til å velge.

Gud bestemte å skape mennesket så det kunne velge å elske og lyde Gud.

VIS ILLUSTRASJON - 1: ”GUD SKAPTE MENNESKET I GUDS 
BILDE.”

Oppsummering:
Gud gav mennesket et sinn så det kunne kjenne Gud.
Gud gav mennesket følelser så det kunne elske Gud.
Gud gav mennesket en vilje så det kunne velge å lyde Gud.

Gud planla å skape mennesket i sitt bilde så det kunne gjøre Hans arbeid på
jorden.
Gud ville gi mennesket en spesiell oppgave i sitt skaperverk.
Mennesket skulle være Guds spesielle representanter på jorden.1

Gud gav mennesket et sinn og følelser så det kunne gjøre Guds arbeid på den
måten Gud ville det skulle bli gjort.
Dette ville gjøre både Gud og mennesket lykkelig! (Salme 97,11-12.)

E. Adam blir skapt.

Salme 97,11-12.

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

autoritet.

1 Skapelsen av mennesket var heft unik. På samme måte som det er viktig å gi Gud sin rette 
posisjon, skulle vi streve etter den opprinnelige, unike posisjon Gud har gitt menneskene 
over skaperverket.
Vi ser vår sanne verdi og selvbilde i lys av hvor høyt Gud setter oss. Når et barn forstår hvor 
høyt Gud har verdsatt det, kan det bedre forstå hvor viktig det er å ha et rett forhold til Gud. 
Derfor er det viktig for oss å understreke menneskets unike stilling i skaperverket og den 
autoritet mennesket har fått over jorden. Gud satte mennesket til å være herre og mester over 
jorden til å ta vare på den.
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KRONOLOGISK OVERSIKTSKART: FEST PÅ NAVNENE “ADAM OG 
EVA.”

LES 1 Mos  1,27; 2,7.
Gud skapte den første mann og kvinne.1

Hvor kom den første mannen og kvinnen fra?
Bibelen forteller oss det her: Gud skapte dem! [Les gjennom 1 Mos  1,27 fl ere 
ganger sammen med barna, helt til de kan det utenat.]

Gud skapte mannen først, og etterpå, etter at mannen var blitt levende, skapte
Gud en kone for mannen, på samme dag.
I neste kapittel forteller Bibelen om da Gud skapte kvinnen, derfor vil vi
vente med det til en senere leksjon.
I dag vil vi bare studere hva Bibelen sier om hvordan Gud skapte den første
mannen.

Gud kalte mannen ”Adam,” som betyr ”mann.”
Da Gud hadde skapt mannen helt ferdig, hadde han fremdeles ikke liv.
Kroppen hans pustet ikke, for den delen av mennesket som skulle være skapt i
Guds bilde, levde ikke i kroppen hans ennå.
Det var etter at Gud blåste inn i mannens kropp at han ble en levende person
som kunne kjenne, elske og lyde Gud.
Bare Gud kunne puste liv inn i Adam.
Hverken solen, månen, jorden, stjernene, Guds engler, mennesket, Satan eller
hans ånder kan gi liv.
Alle ting får livet fra Gud og kan ikke gi liv til noen andre.
5 Mos 30,20; Job 12,10; Ap gj 17,25.

Sammenlign:
En lyspære som ikke er skrudd inn i sokkelen, kan ikke lyse. Hvis bryteren 
ikke er slått på, kan den fremdeles ikke lyse. Når det er strømbrudd, 
slokner lyspæren! Vi er avhengig av elektrisitet for mange ting vi bruker 
i dag. På samme måte som kraftverkene er resursen for elektrisiteten, er 
Gud resursen for livet. Alle ting mottok livet fra Gud og er fullstendig 
avhengig av Ham.

Da Gud blåste inn i nesen til mennesket, ble det straks levende.
Han pustet og var en sterk og sunn og frisk mann.
Det fantes ikke noen sykdom eller død i verden.

1 Når du prøver å få barna til å leve seg inn i de bibelske fortellingene, må du unngå å bruke 
ord og uttrykk som gir et feil bilde av Gud. En mann som underviste sa at Gud strakte ut 
hånden og tok opp noe støv for å lage mennesket. Han spurte til og med tilhørerne om de 
trodde at Gud fi kk skitt under neglene. Å fremstille Gud på en slik supermenneskelig måte, 
må en unngå. Fortell bare hva Ordet sier, uten å prøve å gi det en litterær eller åndelig mening 
utover det som står skrevet. Gud tok ikke opp støv for å lage mennesket. Gud har ikke hender 
av kjøtt og ben slik som vi. Gud er Ånd.
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F. Adam var den første og eneste mannen Gud skapte av jord.

LES 1 Mos 2,7.
Adam var den første og eneste mannen Gud skapte av jord.1

Gud skapte bare en mann av jord, og kvinnen ble laget av mannens ribben. 
Gud sa at de skulle få barn så verden kunne bli fylt med mennesker.
Adam er den første far for alle mennesker.
− Han er den første far for alle mennesker i alle land, alle nasjoner - folk av 

alle raser, farger og språk.
Adam er din første far.

Adam er også min første far.
Han er den første far til alle.
Vi kom alle fra denne første mannen.

G. Mennesket får stilling som hersker over jorden.

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

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES 1 Mos 1,28-30.
Forslag til illustrasjon:

Gud satte mennesket til å styre over jorden og alt som er på den.
Gud talte til Adam og fortalte ham hva han skulle gjøre som Guds 
representant på jorden.

Mennesket skulle passe på Guds ting her på jorden, og han skulle være sjef 
over dyrene, fuglene og fi skene.
Gud hadde retten til å bestemme hvem Han skulle gi jorden til.
− Han gav ikke jorden til sine engler.
− Han gav ikke jorden til Satan og hans demoner.

1 Dette er veldig viktig. Satan vil ikke at folk skal vite at vi kommer fra en og samme kilde. 
Vi vil anvende denne sannheten igjen og igjen mens vi leser disse ti første kapitlene av 1. 
Mosebok. Det er en absolutt nødvendighet at barna forstår at de også hadde sin begynnelse 
”i Adam.” De vil aldri kunne forstå sin frelse ”i Kristus” hvis de ikke forstår at de er ”i 
Adam” (Rom. 5,12-2; 1. Kor. 15,22).

GUD
valgte Adam

til å være
hersker over hele jorden
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Hvorfor var Gud den eneste som hadde autoritet til å gi mennesket kontrollen
over jorden og alt som er på den?
Gud skapte alt.
LES Salme 24, l.

Gud eier alle ting; derfor kunne Han gi det til hvem Han ville.
For et fi nt sted Gud gav mennesket!
Ved å gi mennesket et så stort ansvar, gav Han mennesket en stor ære.

LES Salme 8,4-10. (Læreren kan lese dette avsnittet, da det er ganske langt. 
La barna følge med i sine Bibler.)

H. Alt Gud skapte var godt.

Tema: Gud er hellig.

LES 1 Mos 1,31.
Fordi Gud er fullkommen og god, er alt Han skapte absolutt rett og godt og 
skjønt.1

− I begynnelsen var det ingenting i dyreverden som ville skade mennesket.
− Hverken dyr eller menneske behøvde å drepe for å få tak i mat.
− Torner, tistler og ugress vokste ikke slik som nå.

Gud er perfekt og hellig. Salme 18,31; 93,5; 99,3 og 5 og 9; Jes 6,3; 
Jakob 1,17; Joh Åp 4,8.

L. Konklusjon

Gud er større enn alle; Han er den høyeste autoritet.
Han er den store og eneste Skaper av alle ting; derfor er Han den som eier 
alle ting.
Han skapte det første mennesket av støvet på jorden.
Gud skapte mennesket i sitt bilde, og gav mennesket:
− Et sinn så det kunne kjenne Gud.
− Følelser så det kunne elske Gud.
− En vilje så det kunne velge å lyde Gud.

Det første mennesket, Adam, er den første far til alle mennesker overalt.
Som Skaper og eier av mennesket, gav Gud mennesket ansvaret å være 
hersker over jorden.

J. Tilbakeblikk

La oss snakke om noen av de ting vi har lært om Guds skaperverk.
[Gi barna hvert sitt ark av, ”Hva vi tror om skapelsen.” Hvis noen av barna er 
fl ink til å lese, kan du la dem lese høyt om hver ting. La dem snakke om hva 
de tror. 

1 Når du snakker om Guds fullkomne skaperverk, vil kanskje noen spørre om hvorfor det ikke 
er slik nå. Ikke ta opp det nå, men fortell dem at dere vil studere det i en senere leksjon.
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Foreslå at de kan ta med arkene hjem og henge dem opp slik at de kan lese 
dem ofte. Da vil de kunne gi klare svar om noen spør dem hva de tror.
Forklar dem at vi ikke må argumentere med folk som ikke er enige med oss, 
men vi kan dele
hva vi har lært ved å studere Bibelen.)

SPØRSMÅL

1. Hvem var det Gud skapte jorden for? For mennesket.

2. Hva var forskjellen på skapelsen av mennesket og dyrene?

Gud skapte mennesket i sitt bilde.

3. Hva betyr det at Gud skapte mennesket i sitt bilde? Gud er 

Ånd, så det var ikke menneskets kropp som ble skapt i Guds 

bilde. Gud skapte Adam og Eva slik at de kunne kjenne, elske og 

lyde Gud.

4. Hvor mange menn og kvinner skapte Gud i begynnelsen?
Gud skapte bare en mann og en kvinne.

5. Hvem er menneskenes aller første far? Adam.

6. Etter at Gud hadde skapt Adam, den første mannen, hvilken 
oppgave gav Gud ham? Han gav ham kontrollen over jorden og 
alt som er på den.

7. Hvorfor har ikke Satan og hans demoner rett til å bestemme 

over jorden og det som er på den? Fordi Gud aldri gav dem retten 

til å bestemme over noe på jorden. Gud gav jorden til mennesket.

8. Hvordan var alle ting i begynnelsen? Såre godt. Alt var 
fullkomment.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER        LEKSJON 6

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 - 1 Mos 1, 27
Skriv minneverset på tavlen og si det sammen. Visk ut et ord og si det 
igjen etter hukommelsen. Fortsett med å viske ut ord, helt til dere kan si 
hele verset utenat.

2. Sju dagers skapelse
Fortsett arbeidet med bøkene eller plakaten ”7 dagers skapelsen. Lag bilde 
av da Gud skapte Adam. Bruk bilder fra blad eller tegn og fargelegg.

3. Den vidunderlige kroppen
Snakk om hvor utrolig fl ott Gud har skapt kroppene våre.
Diskuter:
Har du tenkt over hvor fi nt kroppene våre fungerer? Hvis vi ikke er syke, 
fungerer kroppen var vanligvis så effektivt og automatisk at vi ikke er klar 
over hvor fl ott det er.
(Vis bilde av en person.) Hva ser du? Hvordan kan kroppen din oppfatte 
det du ser? (Øyet sender informasjon til hjernen.)
Reis deg opp og prøv å gå uten å bruke stortåen. Tærne gir oss balanse når 
vi går.
Sitt helt stille og legg merke til hva kroppen din gjør. Hva gjør du? (Puster, 
blunker, hjertet slår.) Behøver du å tenke på hva kroppen gjør? Er det ikke 
fl ott?
Er det noen som vet hvordan lungene virker? Hva med hjertet?
Se på huden din. Den er myk og tøyelig, vanntett osv. Hvis du river i 
stykker huden din, vil det da reparere seg selv? Selvfølgelig ikke! Men 
hvis du får skrubbsår eller et kutt i fi ngeren? Vi såret bli åpent resten av 
livet? Nei! Det vil gro sammen igjen.
Er det ikke utrolig hvor fl ott kroppene Gud har gitt oss fungerer!
Understrek Guds makt vist gjennom hvor fl ott Han skapte kroppen. 
Understrek også at Gud er Mesterdesigneren.

4. Tenk på det
Gi barna noen gåter de kan tenke på.
Diskuter:
Hvorfor kan du tenke på det? (Fordi Gud skapte mennesket med evne til å 
tenke og lære.) Hvorfor skapte Gud mennesket med sinn? (For at de skulle 
være i stand til å kjenne Gud.) Hvordan kan du bruke sinnet ditt til å vite 
mer om Gud? (Les i Bibelen, hør på undervisning.) Understrek at Gud 
skapte mennesket med et sinn fordi Han ville at de skulle være i stand til å 
kjenne Ham.
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5. Forfedre - Etterkommere 
La barna lage en plakat som viser slektskap, og defi ner ordene ”forfedre” 
og ”etterkommer.”
Plakaten kan se slik ut:

6. Valg
La barna snakke om valg de må ta. Du kan la det dreie seg om valg de 
må ta den dagen, uken eller generelt.
Spør: ”Hvilke valg har dere gjort i dag?” (Under fi nner du eksempler på 
ideer du kan gi dem.)
Skriv forslagene deres på tavlen.
- å stå opp da mor vekket meg.
- å spise cornfl akes i stede for brødskive.
- å ta på blå bukser i stede for brun.
- å høre etter i timen.
Diskuter:
Hvor fi kk du evnen til å gjøre valg fra?
Hvordan ville livet bli om du ikke kunne velge?
Minn om at Gud skapte oss med en vilje slik at vi kunne velge å elske og 
lyde Gud.

NB:Vær forsiktig med å presse barna til å gjøre valg om å elske og lyde 
Gud. Husk at lydighet mot Gud utenom Jesus Kristus vil være umulig,

ADAM

�
�� disse er våre forfedre
⇓
⇓

��
vi er deres etterkommere�...og dette er meg..........          

Oldeforeldre
Besteforeldre
Foreldre



Navn:______________________________

GUD skaper mennesket

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor. 

GUD, TALTE, GUD, ELSKER, DESIGNER, GODT, 

1. Gud skapte mange forskjellige planter, trær og blomster fordi Han 

_____________ oss.

2. Gud bare ____________ da Han skapte sola, månen og stjernene.

3. Alle lovene som kontrollerer universet ble opprinnelig satt av ________.

4. Kan noen annen enn Gud skape et levende vesen? JA NEI

5. Gud sa at alt Han skapte var ________.

6. Hver gang du ser en vakker design, vet du at det må ha vært laget av en 

_____________.

7. Hvem designet alle ting i universet? __________.

Har du lært Hebreerbrevet 11,3? Prøv å skrive det ned etter hukommelsen. Slå 
opp i Bibelen og se om du skrev det riktig. Når du har lært dette verset utenat, 
kan du prøve å skrive det på baksiden av dette arket.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Dette bildet viser mange ting som Gud designet og 
skapte. Skriv ned alle tingene du kan fi nne.

Repetisjon 6



Hva vi tror om skapelsen

1. Vi tror Gud skapte alle ting fordi vi tror på Bibelen
Bibelen forteller oss klart at Gud skapte alle ting. Bibelen er ikke bare en religiøs bok. Den 
er en bok med sanne fortellinger - en historiebok forfattet av Gud. Mange detaljer i Bibelen, 
til og med helt tilbake til 1 Mosebok, har vist seg å være sanne når arkeologer har gravet opp 
rester av gamle sivilisasjoner. Navn, data og steder stemmer med det som står i Bibelen. 

2. Gud er forfatteren av Bibelen
Selv om Han brukte over 40 menn, og det tok omtrent 1600 år å skrive den, kan vi lese Bibel-
en som en bok skrevet av en forfatter. Den har enhet fordi Gud er forfatteren av hele Bibelen. 
Han fortalte mennene nøyaktig hva de skulle skrive. 

3. Gud var den eneste som var der før begynnelsen
Bare Han vet hva som skjedde i begynnelsen. I Bibelen forteller Han oss hva som skjedde.

4. Ting skjedde ikke bare tilfeldig: Alle ting ble skapt av Gud, etter Hans plan.
Tenk på alle små ting vi kan se i et mikroskop, og tenk så på de kjempestore ting som sol-
systemet og galaksene. De har design fordi de ble laget av en designer. Hvis ting ble til av en 
eksplosjon eller bare var strødd tilfeldig omkring, ville ikke ting ha noe mønster. Mønsteret i 
tingene Gud laget er vakre og systematiske, men alle er litt forskjellig. Snøfl ak, for eksempel, 
er alle sekskantede, men alle er forskjellig fra hverandre. 
Når vi ser et mønster, vet vi at det må være en designer. Og når vi ser alle design i verden 
omkring oss, vet vi at Designeren og Skaperen er Gud!

5. Guds lover som kontrollerer det fysiske universet, har ikke forandret seg.
Mennesken har lært om mange av Guds lover, som loven om tyngdekraften. Men disse 
lovene var satt der av Gud i begynnelsen. Når mennekene klarer å oppnå store ting, som å 
sende opp et romskip, bruker de lovene som Gud satte for universet. Menneskene skriver sta-
dig nye bøker fordi de lærer nye ting og de gamle bøkene kan bli uaktuelle. Men Guds lover 
som kontrollerer det fysiske universet har aldri forandret seg. 

6. Dyr og planter produserer alltid nye dyr og planter av samme sort som seg selv.
Katter får kattunger, hunder får hvalper. Til og med det lille petuniafrøet vil vokse opp til en 
ny petunia, og det vil bare bli til en petunia. Gud forteller oss i 1 Mosebok 1 at Han laget 
plantene og dyrene slik at de skulle produsere liv av samme sort som seg selv. 

7. Ingen andre enn Gud skapte alle ting som er skapt.
Bare Gud er så stor og mektig at Han kan være alle steder på samme tid. Bare Gud kan skape 
noe av ingenting. 
Hebreerbrevet 11, 3 er vårt minnervers om Guds skaperverk!ß

GUD SKAPTE ALT!
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SAMTALE 6    SAMTALE 6    SAMTALE 6 Gud skaper mennesket

Onkel Dagfi nn: Hei, Janita. Fint å se at faren din er hjemme igjen. Han reiser 
mye.
Janita: Jeg er glad han er hjemme. Vi savner ham når han er vekke.
Onkel Dagfi nn: Han savner nok dere også. Hvor er Terje?
Janita: Han er borte i garasjen og snakker med pappa om trekassen han fant 
på fl yttelasset. 
Onkel Dagfi nn: Jeg tviler ikke på at Terje ville ha den! Han prøver å 
overbevise seg selv om at det bare var en gammel kasse, men jeg vet at det var 
faren din som laget det. Jeg husker ikke alt, men jeg tror det var noe spesielt 
han skulle bruke den til.
Janita: Der kommer Terje.
Onkel Dagfi nn: Hei, Terje! Hvordan går det?
Terje: Takk, bare bra! Jeg er glad for at jeg hørte på deg og ventet til pappa 
kom hjem før jeg tok det treskrinet i bruk.
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg visste at faren din hadde laget det skrinet til noe 
bestemt.
Terje: Ja, det var han som hadde laget det! Jeg trodde det ikke! Det er virkelig 
fl ott. Han sa at han ikke får tid til å gjøre slikt nå som han reiser så mye.
Janita: Så hva er den til?
Terje: Det er til å oppbevare alle de gamle verktøyene hans i. Han sa han 
hadde hatt dem der i mange år. Da vi fl yttet bestemte han seg for å sette frem 
det gamle skrinet som en fi n antikvitet. Han laget det da han og mamma var 
nygifte.
Janita: Den er fi n! Hvor fi kk han tak i de gamle verktøyene?
Terje: De har tilhørt hans oldefar. Hvert rom i skrinet passer nøyaktig til
hvert verktøy!
Janita: Jeg er glad du ikke puttet modellene dine i den!
Terje: Jeg også! Pappa sa at han kanskje ville lage et skrin til meg også en
dag - som passer akkurat til modellene mine. Det ville jeg bli glad for.
Onkel Dagfi nn: Det er en god lekse å lære av dette treskrinet. 
Janita: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Jo, faren deres laget dette skrinet. Han eide det, og det var 
hans. Han kunne gjøre akkurat hva han ville med det, for han hadde laget det. 
Han designet det for å bruke det til noe bestemt. Har du tenkt på at det var Gud 
som laget mennesket?
Janita: Laget mennesket? Av hva da?
Onkel Dagfi nn: Bibelen sier at Gud som laget mennesket av støvet på 
jorden.
Terje: Støv? I naturfagboken vår står det at menneskene har utviklet seg.
Onkel Dagfi nn: Bibelen forteller oss at Gud laget den første mannen av 
støv, og Gud blåste livet inn ham. Gud var Skaperen, og det er Han som eier 
mennesket. Menneskene tilhører Gud. Gud er den som vet hvorfor mennesket 
ble skapt, og Han vet hva som er best for menneskene.
Janita: Det har jeg aldri tenkt på!
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Onkel Dagfi nn: De fl este tenker ikke på det. Men det er veldig viktig. Faren 
deres laget det treskrinet, derfor tilhører det ham. Han laget det. De var han som 
bestemte hva som skulle skje med det!
Terje: Og jeg prøvde å overbevise meg selv om at det bare var noe skrot som 
jeg kunne gjøre hva jeg ville med!
Onkel Dagfi nn: Terje, det er akkurat hva folk tror når de nekter å tro at de er 
skapt av Gud.
Terje: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Folk som tror at mennesket har utviklet seg, er ikke klar over 
at Gud er Skaperen og den som eier menneskene. De tror de kan gjøre hva de 
vil.
Terje: Akkurat som jeg trodde om det skrinet!


