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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

I denne leksjonen får vi høre om at Gud skapte kvinnen som en gave til 
mannen.
Noen poeng:
− Gud visste at Adam hadde behov for ei kone.
− Adam gav alle dyrene navn, men fant ingen blant dem som han kunne dele 

livet med.
− Gud skapte kvinnen av Adams ribbein.
− Gud skapte kvinnen fullkommen, fordi Gud er fullkommen.
− Gud innstiftet ekteskapet.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL

• Å se Guds visdom og kjærlighet ved at Han gir oss akkurat det vi trenger.
• Å se at Gud verdsetter både menn og kvinner svært høyt.
• Å se at ekteskapet var innstiftet av Gud.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

I vår kultur er ekteskapets hellighet blitt så og si overskygget av vår tids ønske 
om å bestemme over sitt eget liv og ikke underordne seg noen. Hellighet er et 
dekkende ord for å beskrive ekteskapet. «Hellighet» betyr rent liv og karakter… 
uangripelig, sakralsk…» (Webster’s Dictionary).
Ved å lese i Skriften og tenke over det vi leser, vil vi få det mest korrekte syn 
på ekteskapet. Denne leksjonen presenterer Guds plan for ekteskapet. Hvis vi 
ser at ekteskapet er en enhet som er innstiftet (offi sielt lovfestet) av Gud, kan 
vi ikke se på det som gammeldags (Gud har ikke forandret sin bestemmelse og 
ekteskapet), heller ikke kan vi se på det som noe som skal utprøves for å se om 
det fungerer.
Gud skapte mann og kvinne i sitt bilde og gav dem hellig ansvar overfor seg 
og overfor hverandre. Hvis vi ser oss selv i lys av hvordan Gud skapte mann 
og kvinne i begynnelsen, vil vi se at vi er ansvarlig overfor Gud og er elsket 
av Gud. Den selvfølelsen som så mange desperat søker etter i vårt samfunn, 
kan bare fi nnes ved at vi ser oss selv som skapninger som står i forhold til 
Skaperen.

MINNEVERS: 1 Mosebok 2, 23-24
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Mange barn lider under følgene av brutte ekteskap. Du må få se at dette ikke 
var Guds plan for mann og kvinne og for ekteskap og familieliv. De må få se at 
Guds vei er god og fullkommen. Vi kan ikke forandre deres familiesituasjon, 
men vi kan vise dem sannheten ut fra Guds Ord og tro at Gud virker i deres 
hjerter. Vi kan gi dem håp i Ham.

BILDER

• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud” - Bruk denne til å understreke temaet.
• Kronologisk bilde nr. 4, «Adam og Eva i Edens hage»

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 8 og Samtale 8 (i slutten av denne leksjonen) til alle 
barna. Ta med blyanter.

• Forbered alle oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (i slutten av Forslag til oppgaver (i slutten av Forslag til oppgaver
denne leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

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 7 ved å gjennomgå “Repetisjon - 8”
Les Samtale - 8. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvor mange av dere har vært i bryllup?
Visste du at det var Gud som bestemte at mann og kvinne skulle gifte seg? I 
1 Mos 2 fi nner vi noe av det som blir lest i bryllups seremonien mange steder 
enda i dag. Menn, kvinner, ekteskap og barn er svært viktige ting for Gud. 
Men noen mennesker vet ikke, eller tror ikke på det Gud sier om ekteskapet. 
De sier at ekteskapet er noe en kan prøve for å se om det fungerer - så kan en 
selv fi nne ut hva en synes om det.
Mange mener til og med at ekteskapet er gammeldags.
Men hva sier Bibelen om ekteskapet?
La oss se hva som står skrevet. Slå opp i 1 Mos 2.

B. Gud bestemte at Adam trengte ei kone til å hjelpe seg og til å bli hans 
medarbeider.

Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
  autoritet.

LES 1 Mos 2,18

Gud bestemte at Adam ikke skulle leve alene.
− Gud hadde skapt Adam og visste hva som var best for ham.
− Gud spurte ikke Adam om hva han ville ha eller trodde var best for seg.
− Gud bestemte at Han ville skape ei kone til Adam.

Tema: Gud er kjærlighet.
(Matt 6,8b; Fil 4,19)

Gud elsket Adam og ville at han skulle være komplett og hel.
− Gud visste at Adam ikke kom til å bli lykkelig hvis han skulle fortsette å 

være alene.
− Gud elsket Adam, derfor ønsket Han det beste for ham. Gud bestemte at 

Han skulle skape ei kone til Adam.

Gud vet på forhånd hvilke behov vi vil få, og Han vet også den beste måten
å gi oss det vi behøver.
− Du får se at Han ikke skapte kona til Adam samtidig og på samme måte 

som Han skapte Adam.
− Han skapte henne akkurat i rett tid og på akkurat rett måte for å fylle 

Adam sine behov.
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C. Gud førte alle dyrene fram for Adam for at han skulle gi dem navn.

LES 1 Mos 2,19-20.

Gud hadde satt Adam til å være hersker over alle dyrene, og Gud gav også 
Adam ansvaret for å gi dem navn.1

Gud førte hvert eneste dyr Han hadde skapt til Adam, og Adam gav dem navn.

Tenk over:
Ville ikke du ha likt å være der?! Tenk deg alle de vakre dyrene Adam så! 
Tenk å få lov til å gi navn til alle sammen!

D. Ingen av dyrene var en passe medhjelp for Adam.

Tema:  Mennesket trenger Gud.

LES 1 Mos 2,20.2

Gud skapte svært mange forskjellige dyr.
− Mennesket var skapt i Guds bilde så det kunne kjenne, elske og lyde Gud.
− Dyrene kunne ikke kjenne, elske og lyde Gud slik som mennesket kunne.

Adam trengte noen han kunne snakke med og som kunne gjøre det samme 
som ham.

− Ingen av dyrene kunne bli en passende medhjelp for mennesket.
− Han trengte noen mer lik seg selv.

Mennesket kunne ikke gjøre noe selv for å skaffe seg en medhjelp og kone.
Bare Gud kunne skape ei kone til Adam.
Gud visste at Adam kom til å trenge ei kone. Gud elsket mennesket og ville ikke 
at Adam skulle være alene.

E. Gud skapte Eva av Adams ribbein.

Tema: Gud er allmektig.

LES 1 Mos 2,21-22.

Bare Gud kunne gjøre dette.
− Han vet alt.
− Han kan gjøre alt Han vil.

Gud skapte den første kvinnen som en gave til mannen.

Sammenlign:
Hvis mamma og pappa gav deg en veldig fi n gave, ville du ikke da ta 
godt vare på den? Selvsagt! De gav den til deg fordi de er glad i deg, og 

1 Dr. John Whitecombe, en talsmann for bibelsk skapelse, har sagt at Adams evne til å gi navn 
til alle dyrene, viser oss hans fullkomne intelligens. På dette tidspunktet hadde ikke Adam 
syndet, og hans sinn var ennå så fullkomment som Gud skapte det.
2 Merk: Ordet «medhjelp» betyr «passende hjelper.»
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den gaven er spesielt verdifull, fordi den var gitt i kjærlighet.
         Gud gav Adam ei kone, og Gud ventet at Adam ville ta vare på henne 
         og elske henne.

Tenk over:
Selv om alle dyrene sikkert var svært interessante (og Adam hadde 
sett dem alle da han gav dem navn), ble han nok likevel veldig glad 
da han fi kk se denne vakre kvinnen Gud hadde laget for ham! Hun var 
skapt av Gud, akkurat som Adam, men Gud hadde ikke laget henne av 
støvet på jorden, slik han gjorde med Adam. Gud skapte henne fra en 
del av Adams kropp, et ribbein. Hun måtte ha vært svært nær og kjær 
for Adam! Og Gud hadde gitt henne følelser, sinn og vilje, så hun også 
kunne kommunisere med Gud og med Adam.

F. Ekteskapet var innstiftet av Gud.

Tema: Gud er hellig og rettferdig.

LES 1 Mos 2,23-24.
[Repeter minneverset fl ere ganger.]

Gud skapte kvinnen for mannen så de kunne være gifte, leve sammen og få 
barn.1

« …Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden…» (1 Mos 1,28).
− Dette var Guds befaling til Adam.

Tenk over:
Gud skapte alle ting fullkomne, derfor kan vi bare tenke oss hvor
spesiell denne kvinnen i virkeligheten var! Gud hadde skapt henne til å
bli den perfekte medhjelp Adam trengte.
Gud befalte Adam og Eva å fylle jorden, og å herske over den. For
Adam måtte det virke overmåte godt å skulle være forenet med Eva i
ekteskapet!

Ekteskapet var Guds perfekte plan for Adam og Eva.
− Eva var Guds gave til Adam, helt tilpasset Adams behov.
− Alt Gud sier og gjør er godt, fordi Han er fullkommen.

Han kan ikke tenke, si eller gjøre noe ondt.
I Jakobs brev 1,17, forteller Bibelen oss at «…All god gave og all 
fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far…»
Ekteskapet er godt fordi Gud gav menneskene ekteskapet.
Barn og familier er svært spesielle for Gud. Det var Guds plan for mann og 
kone at de skulle få barn.

1 Kanskje noen spør om skilsmisse. Vær følsom for slike spørsmål, der trenger å forstå at 
du bryr deg og at Gud bryr seg. Kanskje noen spør om samboerskap. Ta ikke opp denne 
diskusjonen, men si at ekteskapet er Guds plan. Folk hører ikke på Gud, og det gir Gud sorg. 
Fortell dem at Gud har omsorg for dem. Tilby deg å snakke med barn som har spesielle 
spørsmål, etter at møtet er slutt.
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G. Adam og Eva visste ikke at de var nakne og var helt uten skamfølelse.

LES 1 Mos 2,25.

Adam og Eva følte ikke skam fordi de hadde ingen syndige tanker.
Alt de visste om var godt, og de hadde ikke noe å skamme seg over.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR.4,
”ADAM OG EVA I EDENS HAGE”

H. Konklusjon.

Livet var fullkomment for Adam og Eva.
− Gud hadde gitt dem alt de behøvde.
− Alt omkring dem var vakkert.
− De kunne snakke med Gud og med hverandre.
− Gud hadde satt dem til å være herskere over sitt skaperverk.
− Gud var der sammen med dem for å rettlede dem i alle valg.
− De hadde ikke noe tungt arbeid.
− De var fullstendig sunne og friske.

Hva skjedde?
− Vi vil senere se på det forferdelige som forandret denne freden og   

skjønnheten.
− Men Gud har ikke forandret seg.
− Flere tusen år har gått siden Adam og Eva ble mann og kone, men Gud har 

aldri forandret det Han først skrev om ekteskapet.
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SPØRSMÅL

1. Hvem bestemte av Adam trengte ei kone? Gud.

2. Hvorfor bestemte Gud at Han ville skape ei kone til Adam?

Fordi Gud elsket Adam og så at det ikke var godt for Adam å være 

alene.

3. Hadde Gud rett til å gjøre dette uten å spørre Adam? Ja, fordi 

Gud skapte Adam.

4. Hvordan skapte Gud den første kvinnen? Gud lot Adam sove. 

Så tok Han ut ett av Adams ribbein. Av det skapte Gud den første 

kvinnen.

5. Hvordan kunne Gud skape en kvinne av Adams ribbein?

Ingenting er umulig for Gud. Han kan gjøre alt det Han vil.

6. Hvem fortalte Adam og Eva at de skulle gifte seg og få barn? 
Gud, deres Skaper.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER        LEKSJON 8

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.  Minne vers - 1 Mosebok 2,23-24
Bruk tykt papir. Klipp ut et hjerte. Skriv minneverset med tusjpenn på hjertet. 
Klipp hjertet opp i biter til et puslespill. La barna legge puslespillet.
Om du vil kan du ta et annet ark og en limstift og la barna lime puslespillet 
på dette arket. Heng det på veggen, så kan det hjelpe barna til å huske 
minneverset.

2.  Gi dyret navn
Ta med bilder av dyr. Prøv og ta med bilder av dyr som ikke er så kjent for 
barna. Del barna opp i grupper. Hold et bilde opp en kort stund. Gruppen 
som klarer å gi riktig svar, får et poeng. Bare et barn fra hver gruppe kan 
svare, så pass på at alle får en sjanse til å være med. Gruppen som får mest 
poeng, vinner.
Minn barna på at Adam fi kk ansvaret for å gi alle dyrene navn.

3.  Forskjellig fra menneskene
Diskuter hvordan dyrene er forskjellige fra menneskene.
Mennesket var skapt i Guds bilde. Husker du hva det betyr? Hva med 
dyrene, var de skapt i Guds bilde? Kan de kjenne, elske og lyde Gud slik 
som menneskene?
Menneskene er interessert i mange ting. Har dyrene samme interesse som 
menneskene? Hva er det menneskene interesserer seg for som dyrene ikke 
er interessert i?
Menneskene klarer å gjøre mange ting. Nevn noe menneskene kan gjøre 
som dyrene ikke kan. (Samtale, lage ting osv.)

Diskuter:
Kunne noe dyr være passende samarbeidspartner for mennesket? Hvorfor 
ikke? (Mennesket trengte noen som var lik seg selv, noen å samtale med, og 
som kunne gjøre det samme som seg selv.)
Understrek at Gud visste at mannen behøvde en mer passende 
samarbeidspartner enn dyrene, og i sin omsorg gav Han ham ei kone.

4. Gud gav Adam alt han behøvde
Lag en plakat som viser at Gud skaffet til veie alt mennesket trengte. La 
barna dele et stort ark i to: Fysiske behov og Følelsesbehov. Tegn eller 
skriv hva Gud sørget for.
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Diskuter:
Vi har alt nevnt mange ting som Gud gav mennesket. Kan du nevne noen? 
(Tørt land, oksygen, mat, trær, osv.) Dette er ting Gud gav til menneskets 
fysiske behov. I denne leksjonen hørte vi om at Gud også sørget for 
menneskets følelse-behov. Hvem var det Gud skapte spesielt for Adam? 
Hvordan var det Gud skapte henne? Understrek at Gud elsket Adam og 
ville ikke at han skulle være alene. Gud visste at mannen behøvde noen 
som han kunne snakke med og som kunne gjøre de samme ting som ham.

5. Bryllupsannonse
Lag bryllupsannonse for Adam og Eva. Skriv på de «trykte» ordene og la 
det være åpne linjer til å fylle ut navn o.l. 
Eksempel:

BRYLLUPSANNONSE
FOR 

ADAM OG EVA
VIET AV GUD

HAN SOM SKAPTE DEM



Navn:______________________________

GUD plasserer Adam og Eva i Eden

Sett bokstavene i riktig rekkefølge og skriv ordet på linjen:

1. Gud gjør alltid det Han planlegger å gjøre. Gud gjør alltid det Han sier. Gud 
kan aldri ________________  ARFSONDER

2. Gud hvilte på den sjuende dagen, fordi arbeidet med skaperverket var
_____________ DFIEGR

3. I begynnelsen ble alle plantene vannet av damp som steg opp av jorden. Det 
var ikke noe __________  NRGE

4. Gud plasserte Adam i Eden. Han spurte ikke Adam om lov til det. Gud kunne 
gjøre det fordi Han ____________ PSKTEA.  Adam ___________ HITØTIRE
Gud.

5. Gud sa at dersom Adam var ulydig imot Gud og spiste av frukten av Kunns-
kapens tre, ville han _______ ØD. Straffen for synd er død.

Straks - ville Adam bli skilt fra Gud
Senere - ville kroppen til Adam dø
Til slutt - ville Adam bli kastet i ildsjøen, skilt fra Gud for evig. 

Skriv salme 24, 1-2 og lær den utenatt

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Repetisjon 8
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SAMTALE 8          Gud skaper Eva

Terje: Æsj, denne ekle forkjølelsen.
Janita: Jeg tror jeg har fått det jeg også.
Onkel Dagfi nn: Jeg har vært forkjølet en hel uke nå. Vet dere, barn, i 
begynnelsen fantes det ikke sykdom.
Terje: Det måtte være fi nt. Du kunne leke ute samme hvordan været var!
Onkel Dagfi nn: I begynnelsen var det fi nt vær hele tiden. Alt var 
fullkomment, vet dere. Og det var fordi Gud er fullkommen. Han skapte alt 
godt og perfekt. 
Janita: Var Adam perfekt også?
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita, det var han, fordi Gud skapte ham perfekt. Adam 
behøvde ikke engang å arbeide hardt for å stelle hagen - for det fantes ikke 
ugress.
Terje: Adam måtte ha vært lykkelig!
Onkel Dagfi nn: Ja, det tror jeg han var. Gud visste akkurat hva Adam behøvde. 
Han visste at Adam behøvde en medhjelp, derfor skapte Han Eva.
Janita: Skapte Han henne av støv også?
Onkel Dagfi nn: Nei, i Bibelen står det at Gud lot Adam sove, og så tok Han 
ut et ribbein av Adam og skapte en kvinne av det.
Terje: Hvordan gjorde Gud det?
Onkel Dagfi nn: Gud vet alt om hvordan en skal gjøre ting. Han er allmektig, 
vet dere, og Han vet alt! Nå behøvde ikke Adam å være alene. Eva var Guds 
gave til Adam.
Janita: Mener du at Gud skapte henne akkurat for Adam?
Onkel Dagfi nn: Det stemmer - Gud skapte Eva til å være den perfekte 
medhjelp for Adam. Janita: Var de gift?
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita, det var de. Det var Guds plan for Adam og eva. 
Han sa at de skulle være som en person.
Terje: Mener du at de ikke skulle være hver for seg?
Onkel Dagfi nn: Akkurat, Terje.
Terje: Kranglet de, tror du?
Onkel Dagfi nn: Ikke i begynnelsen. Da hadde de et fullkomment vennskap 
med Gud og med hverandre. Gud kom og talte med dem i hagen.
Janita: Jeg lurer på hvordan hagen så ut.
Onkel Dagfi nn: Den må ha vært nydelig! Tenk på alle blomstene og 
grønsakene og trærne med frukt og bær - fargene, duftene og lydene! Alt de 
spiste smakte herlig!
Terje: Måtte Adam og Eva gjøre noe?
Onkel Dagfi nn: Gud gav dem den aller viktigste oppgaven på jorden - å være 
herskere over alt Han hadde skapt.
Janita: Gud ville at de skulle passe på alt det?
Onkel Dagfi nn: Ja, Han ville det. Gud hadde skapt alt for menneskene, og 
Han ville hjelpe dem å passe alt sammen.
Terje: Jeg ville ha likt å se den hagen!
Janita: jeg også!
Onkel Dagfi nn: Ja, det må ha vært mye vakrere enn vi kan tenke oss - den var 
jo fullkommen, fordi Gud er fullkommen.
Terje: Onkel Dagfi nn, Bibelen forteller det bedre enn naturfagboken min!
Onkel Dagfi nn: Bibelen forteller den sanne historien om skapelsen - Guds 
historie. Gud vil at vi skal vite sannheten!


