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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 hvordan Satan forførte Eva, og at Adam 
var ulydig imot Gud.
Tenk over dette:
− Satans egenskaper og taktikk.
− Følgene som kom straks Adam og eva hadde syndet - de ble skilt fra Gud.

Bibelhenvisninger: 1. Mosebok 3,1-8.
2 Kor 11,14; Ap gj 5,3; 2 Kor 4,4; 1 Tim 2,14; 1 Krøn 29,11-12; Salme 24,1; 
Matt 12,30; Luk 11,23; Hebr 2,15; 1 Mos 2,7; Ap gj 17,25; Salme 139; Jer 
23,23-24.

MINNEVERS: Salme 119, 160

MÅL: 
• Å vise Satans hat mot Gud og mennesker, og Satans egenskaper som løgner, 

bedrager, anklager og morder.
• Å vise menneskets valg, der de med vilje var ulydige imot Gud og straks 

opplevde resultatet av den synden.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL

• Å se at Satan er Guds fi ende og også deres fi ende.
• Å gjenkjenne noen av Satans fremgangsmåter.
• Å bli klar over behovet for å kjenne Gud og tro på Ham.
• Å se hvor fryktelig syndens følger er.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Mange mennesker i vårt samfunn tror at de vet en hel del om Bibelen. De har 
hørt om Gud, de har hørt om Adam og Eva i Edens hage og de har hørt om at 
Adam og Eva syndet. De har også hørt om Satan.
Men for mange mennesker er dette bare en fortelling eller en myte. De er blitt 
opplært til å tro at historien om Adam og Eva er en allegori. Kanskje sier de at 
de tror på Bibelen, men de har aldri tatt tid til å lese eller studere den. De har 
aldri anvendt det de har lært i sine egne liv.
Vi er forpliktet overfor Herren og overfor barna vi underviser, til å forkynne 
dette avsnittet av Skriften klart og rett som Guds egen sannhet. Dette er ikke 
noe eventyr om «et eple» og en slange og en kvinne. Nei, dette er det viktigste 
avsnittet i menneskets historie før Kristi komme.
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BILDER

• Kronologisk bilde nr. 4, «Adam og Eva i Edens hage»
• Kronologisk bilde nr. 5, «Mennesket faller i synd»
• Kronologisk bilde nr. 6, «Klær av fi kenblad»
• Plakat 2, «Gud og mennesket»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Greina som ble brukt i Leksjon 7

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 10 og Samtale - 10 (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 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

Repetisjon - 10 er en plakat der noen av Guds egenskaper er skrevet ned. 
Barna kan fargelegge dem mens de venter på at aller er kommet, eller de kan 
fargelegge den hjemme. Du kan repetere fortellingen om hvordan det var i 
Edens hage ved å stille spørsmål etter innledningen og lese Samtale - 10.
Les Samtale - 10. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

I dag skal vi studere et av de viktigste avsnitt i hele historien.
Det vi skal høre om har betydning for alle mennesker som har levd!
Vi begynner med å stille noen spørsmål for å minne om hva som har skjedd 
til nå:

1. Hvor var det Gud satte Adam etter at Han hadde skapt ham? I en vakker 
hage som hette Edens hage. Den hadde Gud laget spesielt for Adam.

2. Gud satte to spesielle trær i hagen. Hva hette de? Livets tre og 
Kunnskapen tre.

3. Hvilket tre var det Gud sa Adam ikke måtte ete av? Kunnskapens tre.
4. Hva var det Gud sa kom til å skje dersom mennesket var ulydig og spiste 

av Kunnskapens tre? Gud sa at mennesket kom til å dø.
5. Hva mente Gud når Han sa at mennesket kom til å dø?

a. Mennesket ville straks bli skilt fra Gud, kilden til menneskets liv.   
Vennskapet med Gud ville bli brutt.

b. Kroppen ville dø når sjelen og ånden ble skilt fra den.
c. Menneskets kropp, sjel og ånd ville bli skilt fra Gud i all evighet og 

havne på et sted som er laget i stand for Satan og hans demoner.
6. Hvem var det Gud skapte til Adam etter at Han hadde plassert Adam i 

Edens hage? Gud skapte Eva til å være Adams kone.
7. Hvorfor skapte Gud Eva? Fordi det var ingen av dyrene som passet til 

medhjelper for Adam, og fordi Gud elsket Adam, ville Han ikke at Adam 
skulle være alene. Gud ville også at menneskene skulle få barn.

B. Livet i Edens hage

Adam og Eva levde lykkelig i Edens hage, alt var fullkomment.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 4
«ADAM OG EVA I EDENS HAGE»
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− De hadde alt de behøvde.
− Gud var deres venn. Han elsket dem, og de var svært lykkelige.

HENG OPP PLAKAT 4A BRUK BARE ØVERSTE DEL UTEN SKILLE 
MELLOM.

De hadde et fullkomment vennskap og fellesskap med Gud og med hverandre.
Men hva med Guds store fi ende, Satan?
− Satan visste at Gud hadde advart Adam mot Kunnskapens tre.1

− Satan hatet Gud, derfor ønsket han å ødelegge menneskene Gud hadde 
skapt.

− Satan planla å forføre Eva. (Å forføre betyr å lure eller å narre.)

C. Satan brukte slangen til å forkle seg selv og forføre Eva.

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

LES 1 Mos 3,1.

Dette var ikke bare en slange som snakket til Eva.
− Satan selv hadde gått inn i slangen.
− Han forkledde seg som en slange for å forføre (lure) Eva.

Satan er en forfører.
− Han lot ikke Eva få vite at det var han som snakket gjennom slangen.
− Jo mer du lærer fra Guds Ord, jo mer vil du oppdage hvor ond og 

forførende Satan er. Han vet at han lyger.
Johannes 8,44 sier at Satan er en løgner og morder.
Han vil at alle skal gå til den evige straff i Ildsjøen.
Navnet hans betyr «forfører» og «anklager.»
Bibelen sier at Satan kan opptre som «en lysets engel.»
Det var det Satan gjorde for Eva: han forførte henne ved å komme til henne i 
en slangeskikkelse.
Til da hadde dyrene vært ufarlige. De levde fredelig sammen med Adam og 
Eva og hverandre, så Eva var ikke redd.

D. Satan forfører fremdeles mennesker.

Fremdeles prøver Satan å forføre mennesker.1

1 Vi vet at Satan var klar over denne advarselen fordi han siterte den feil til Eva (1 Mos 3,1).
2 Dette avsnittet er ikke ment å skulle skremme barna, men hjelpe dem til å identifi sere 
Fienden. De fl este av barna vil nok sette pris på å få vite om Satans egenskaper - daglig blir 
de utsatt for fristelser, og det er god hjelp i å vite hvor det kommer fra. Du skal ikke ta opp 
temaet om hvordan de skal oppføre seg o.l., du bare gir dem et grunnlag til å forstå Satans 
natur, og hvordan han arbeider for å forføre mennesker. Barna må få vite at den gamle 
Forfører fremdeles er den samme.

Mennesket    GUD
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Han bruker ikke en slange som han gjorde med Eva, men han bruker hva 
som helst for å lure menneskene.
Mange ganger har Satan forført og lurt mennesker ved å fortelle dem løgner.

Forklar:
Satan kan bare være på et sted om gangen. Men du husker kanskje at
mange av englene fulgte Satan i hans opprør imot Gud. Gud avsatte
Satan og hans opprørske etterfølgere fra stillingene de hadde som
tjenerer i Himmelen. 
Disse opprørske englene, som blir kalt demoner, farer usynlige omkring
på jorden og samarbeider med Satan. De taler løgn til menneskene. De
er mot Gud og mot menneskene.

− Satan vil ikke at noen skal kjenne Gud eller tro på Ham.
− Han kan gi deg tanker som, «Hvorfor skal jeg tro på Bibelen?»
− Noen ganger bruker Satan andre mennesker som han taler løgn gjennom.

På samme måte som Satan løy for Eva og lurte henne, vil han prøve å lure 
oss.

− Han prøver å få oss til å tro at vi kommer til å gå glipp av noe om vi ikke 
følger ham.

− Han prøver å få oss til å tro at han har noe spennende for oss.
− Han sier at han vet om noe bedre enn det Gud og foreldrene våre har 

fortalt oss.
Når vi har trodd Satans løgner, vil vi oppdage for sent at det som så så 
godt ut, i virkeligheten var noe ondt.
Satan vil ødelegge oss.

Hva er noen av hans løgner?
− Alt som sier at du skal gjøre opprør imot Gud, foreldre eller lærerne og 

andre i autoritet, som Gud har satt over deg.
− Alt som sier at de skal spå framtiden, som horoskop og spiritisme.
− Alt som får onde ting til å virke godt eller morsomt.
− Spill, musikk eller andre ting som oppfordrer til ondskap, løgn, tyveri, 

banning og lignende.
− Alt som nekter Gud og sannheten i Bibelen.
Alt slikt er i virkeligheten fra Satan.

E. Satan fristet og forførte Eva.

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

LES 1 Mos 3,1.

Hvorfor stilte Satan dette spørsmålet til Eva?
− Han visste allerede det riktige svaret.
− Han brydde seg ikke om hva Gud hadde sagt.
− Han testet Eva så han kunne lure henne.
− Han prøvde å få henne til å tvile på Guds Ord - dette er et av Satans mest 

brukte knep.
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Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES 1 Mos 3,2-3.

Satan hadde allerede gjort Eva forvirret.
Hennes svar var ikke det Gud hadde sagt.
− Gud sa ikke at de ikke kunne røre frukten.
− Han sa at de ikke måtte spise den.

Guds befaling gjaldt både Adam og Eva.
− Først gav Gud befalingen til Adam.
− Adam hadde tydeligvis fortalt Eva hva Gud hadde sagt.
− Alt Gud sa til Adam, gjaldt også Eva.

LES 1 Mos 3,4-5.

Nå kalte Satan Gud en løgner.
Det er Satan selv som er løgneren.

Tenk over:
Gud har sagt: «Dersom du eter av frukten av Kunnskapens tre, kommer du 
til å dø samme dag.» Gud mente at Adam og Eva kom til å bli skilt fra Gud, 
Han som gav dem livet. Gud sa, «Dere kommer til å dø.» Satan sa: «Dere 
kommer ikke til å dø.» Satan løy.

Hva var grunnen til at Satan løy?
− Satan hadde gjort opprør imot Guds autoritet.

Han syndet da han ønsket å ta Guds plass.
Han ville ikke lyde Gud lenger.

− Nå prøver Satan å få Eva til å gjøre opprør imot Gud.
Satan foreslo at hun kunne ete av frukten slik at hun kunne bli lik Gud i å 
kjenne forskjell på godt og ondt.
Satan ville at Eva skulle tro at hun ikke behøvde Gud til å fortelle henne 
hva som var rett og galt.

Men her er sannheten:
− Gud skapte ikke menneskene til å leve etter sine egne tanker og ideer.
− Gud skapte oss til å bli ledet av Hans eget Ord.

F. Eva spiste og gav også av frukten til Adam.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
  selv. 

LES 1 Mos 3,6.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 5,
«MENNEKSET FALLER I SYND»

Satan forførte Eva.
− Hun trodde at Satan fortalte henne sannheten.
− Hun trodde at hun kunne bli like vis som Gud.

Enda Adam visste at Gud hadde sagt at han ikke skulle spise av frukten, 
var han med vilje ulydig imot Guds befaling.

− Adam vendte seg bort fra å være avhengig av Gud.
Han ville bli uavhengig av Gud.
Han ville bestemme selv hva som var rett og galt.
Adam ville ikke bli styrt av Gud lenger.

Hadde Gud rett til å bestemme over Adam?
− Ja, for det var Gud som skapte ham.
− Alt han hadde kom fra Gud.
Har Gud rett til å fortelle oss hva vi skal gjøre?
Ja, fordi alt vi har kommer fra Gud, Han som gav oss livet.

G. Adam og Evas synd skiller dem fra Gud.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han forandrer seg 
  aldri.

LES 1 Mos 3,7-8.

Hva var det Gud sa ville skje med dem om de spiste av Kunnskapens tre?
Hva mente Gud med «DØ»?
− De falt ikke død om på jorden straks de spiste av frukten.
− De gikk fortsatt omkring.
− De laget klær av løv som de kledde seg med.
− Betyr dette at Guds Ord ikke ble oppfylt?
− Hadde Satan rett likevel?

Nei! De ble straks skilt fra Gud da de spiste av frukten.
− Gud gjør alltid det Han sier.
− Han forandrer seg aldri.
− Han glemmer ikke det Han har sagt om å straffe ulydighet mot Hans bud.

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

Hvorfor skilte synden Adam og Eva fra Gud?
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LES Jesaia 59,2: «Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres 
Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.»1

− Gud er hellig og rettferdig, derfor vil Han ikke fortsette et vennskap med
dem som er ulydige mot Hans bud.

− Han hater alt som er galt og straffer all ulydighet mot sine bud med død.
− Romerbrever 6,23 sier, «… syndens lønn er døden…»
Adam og Eva var ulydige imot Gud, derfor mistet de vennskapet med Gud.
− Forholdet de hadde til Gud døde.

VIS MIDTERSTE ILLUSTRASJON PÅ PLAKAT 4A

− De var ikke lenger i fellesskap med Gud.
− De hadde tatt parti med Guds store fi ende, Satan, og nå var de også fi ender 

av Gud.

VIS EN GREN SOM ER BRUKKET AV ET TRE.

Se på grenen her. Den ble ikke brun og vissen med det samme den ble brukket 
av treet. Den er fortsatt litt grønn. Men den holder på å visne og dø, fordi den 
ikke lenger står i forbindelse med kilden til livet.
Det var det som skjedde med Adam og Eva. De falt ikke død om samme dagen 
som de var ulydige imot Gud. De fortsatte å puste og gå omkring. Men de var 
døde i forhold til Gud. Den delen av dem som var skapt i Guds bilde, slik at 
de kunne kjenne, elske og lyde Ham, var straks skilt fra Gud da de var ulydige 
mot Hans bud. De var nå skilt fra Ham og hadde blitt Guds fi ender. Kroppene 
deres ville også dø til slutt, og de ville gå til stedet for evig straff, som Gud 
hadde laget for Satan og de onde åndene.

H. Tegn som viste at de var skilt fra Gud.

Dette var tegn på at de nå var skilt fra Gud:
− For det første, de så på kroppene sine på en annen måte.
Før de var ulydige imot Gud, var de nakne, men de følte ikke skam.
Nå var de skilt fra Gud, og sinnet og tankene deres var ikke lenger under Guds 
kontroll.
− De fi kk onde tanker, og holdningen til kroppene ble forandret.
− De følte skam over at de var nakne.

1 Her skal du understreke den delen av verset som er uthevet. Ikke la deg bli avsporet.

   Mennesket      GUD
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− For det andre, de prøvde å hjelpe seg selv.
Før de ble skilt fra Gud, ventet de at Gud skulle sørge for dem med alt de 
trengte.
Nå prøvde de å lage ting til å hjelpe seg selv med.
− De kledde seg selv med fi kenblad.
− De stolte ikke lenger på at Gud ville gi dem det de trengte.
− Kanskje de tenkte at hvis de kledde seg selv, ville ikke Gud merke at det 

hadde skjedd noe.

SE PÅ PLAKAT 4A NEDERSTE ILLUSTRASJON

− Men Gud godtar oss ikke på grunn av våre gjerninger.

Tenk over:
På samme måte som Adam og Eva prøvde å gjøre seg god nok for Gud ved å 
ta på seg klær, er det mange mennesker i dag også som tenker på samme 
måte. Her er noen eksempler:
− Gjøre gode gjerninger.
− Gå på møte
− Gi til misjonen.

I 1 Samuel 16,7 sier Bibelen, «… Mennesket ser på det ytre, men Herren ser 
på hjertet.»
Adam og Eva prøvde ikke bare å skjule sin nakenhet, men når Gud kom for 
å besøke dem, gjemte de seg for Ham.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 6,
«KLÆR AV FIKENBLAD»

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Mennesket            GUD

Gode
gjerningergjerninger
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Sammenlign:
Liker du å besøke vennene dine? Gud elsket Adam og Eva, derfor kom 
Han for å snakke med dem den kvelden. Før de ble skilt fra Gud, elsket 
de Ham og ønsket å snakke med Ham. Men da Gud kom etter at de hadde 
vært ulydige imot Ham, gjemte Adam og Eva seg.

Sammenlign:
Har du gjort noe galt noen gang og prøvd å gjemme deg når mor eller far 
kom? Har du noen gang prøvd å dekke over noe du har gjort galt? Ja, det 
har vi nok gjort alle sammen, akkurat som Adam og Eva.

Synd - ulydighet imot Gud - fører med seg frykt og skam, og får folk til å 
vende seg bort fra Gud.
− Da Gud skapte Adam og Eva, var de ikke redde noen ting. Det fantes ikke 

noen ting i verden å være redd for. 
Gud var deres beste venn.
Ingen av dyrene ville skade dem.
Hele verden var god og vakker.
Det fantes ikke sykdom eller død.
− Ulydighet imot Gud er grunnen til at der er så mye frykt og angst i hjertene 

til alle menn, kvinner og barn.
− Kan du nevne ting som menneskene er redde for?

Sykdom
Død
Pengeproblemer
Terrorister
Krig

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han forandrer seg 
aldri.

− Tror du Adam og Eva hadde grunn til å være redde Gud?
Ville Gud virkelig straffe dem for at de hadde vært ulydige? Eller er Gud 
lik mange mennesker som bare skremmer med straff?

Sammenlign:
Har foreldrene dine noen gang truet med å straffe deg for noe galt du har 
gjort, og så har de ikke gjort noe med det? Men tror du Gud er slik? Ville 
Gud vare skremme Lusifer og englene hans da de gjorde opprør? Nei! Gud 
gjør alltid akkurat det Han har sagt Han vil gjøre.

Hadde Adam og Eva blitt advart på forhånd, slik at de kjente konsekvensene 
av å synde?
− Ja! Gud hadde advart dem klart og tydelig.
− Det var ikke djevelen som gjorde slik at de syndet. De valgte å gjøre det.
Nå hadde Adam og Eva god grunn til å være redde Gud.
Hvorfor? Fordi de hadde vært ulydige imot Gud, sin Skaper.
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− De var avhengige av Gud i alle ting.
− Til og med pusten de dro var gitt dem av Gud.
− Adam hadde med vilje vært ulydig imot Guds bud.
− Gud straffer alltid de som er ulydige imot Hans bud.

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

Klarte Adam og Eva å gjemme seg for Gud?
Nei! Gud så Adam og Eva da de prøvde å gjemme seg.
Kan noen gjemme seg for Gud?
Fins det noe sted vi kan gå til hvor Gud ikke allerede er?
Nei! Gud er alle steder.
− Ingen kan gjemme seg for Ham.
− Gud har hørt og sett alt som vi har sagt og gjort fra den dagen vi ble født.

I. Konklusjon

Du har nettopp hørt den sanne historien om hvordan mennesket ble skilt fra 
Gud.
Adam og Eva ble skilt fra Gud på grunn av sin synd.
De ble straks fra Ham, akkurat som Han hadde sagt.
Gud forteller alltid sannheten.
Han gjør alltid det Han sier.
Men Satan er en løgner og morder.
− Han er ikke en tegneseriefi gur med gaffel og rød drakt, som en lett kan

kjenne igjen. Han er forføreren, vår sjelefi ende.
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SPØRSMÅL

1.  Da Satan lurte Eva, kom han og snakket til henne ansikt til   
      ansikt slik at hun kunne se ham og vite hvem han var? Nei.

2. Hva brukte Satan for å forkle seg da han snakket til Eva? En 
  slange.

3. Gud fortalte Adam at dersom de spiste av frukten fra 
Kunnskapens tre, ville de dø. Men Satan sa til Eva at de ikke 
kom til å dø. Hva var det Satan mente om Gud? At Han var en 
løgner.

4. Hva var det Satan sa ville skje med dem? Satan sa at de ikke 
kom til å dø, men at de ville bli lik Gud og vite forskjell på godt og 
ondt.

5.   Prøver Satan fremdeles å forføre mennesker? Ja.

6.   Vil Satan at du skal høre og være lydig imot Guds Ord? Nei.

7.   Gud sa at Adam og Eva kom til å dø om de spiste av   
      Kunnskapens tre. Satan sa at de ikke kom til å dø. Hvem sa       
      sannheten? Gud sa sannheten

8. Satan er veldig sterk, men var det bare hans feil at Adam og 
Eva syndet? Nei, Adam og Eva syndet med vilje. Gud hadde fortalt 
dem klart og tydelig hva som kom til å skje. Han hadde vært svært 
god mot dem. Han hadde gitt dem vilje, slik at de kunne velge selv. 
De valgte å være ulydige. 

9. Adam og Eva falt ikke død om straks de hadde spist av frukten 
på Kunnskapens tre. Gud hadde sagt at de kom til å dø om de 
var ulydige. Hva mente Han? 
a. De ville straks bli skilt fra Gud, kilden til livet de hadde fått -   
  forbindelsen de hadde med Gud ville dø straks.
b. Kroppene deres ville dø til slutt på grunn av at de hadde vært 
  ulydige,
c. De kom til å bli skilt fra Gud for evig  - kropp, sjel og ånd - i   
  Ildsjøen.

10. Hva gjorde Adam og Eva da de ble klar over at de var nakne?      
  Hvorfor gjorde de dette? De laget seg klær av fi kenblad fordi                 
  holdningen de hadde til kroppen sin hadde forandret seg. De       
  prøvde nå å hjelpe seg selv i stedet for å spørre Gud om hjelp.

11. Hva gjorde Adam og Eva da de hørte Gud kom for å besøke 
dem? Hvorfor gjorde de dette? De gjemte seg fordi de ikke 
følte seg vel i Guds nærhet lenger. Deres holdning til Ham hadde 
forandret seg på grunn av synden de hadde gjort. Nå var de ikke 
vennene Hans lenger. De var skamfulle og redde.

12. Er det mulig å gjemme seg bort fra Gud? Nei, Gud er alle 
steder.
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FORSLAG TIL OPPGAVER                                                  LEKSJON 10FORSLAG TIL OPPGAVER                                                  LEKSJON 10FORSLAG TIL OPPGAVER

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 119,160
Når barna lærer dette verset utenat, kan du understreke at Guds Ord er 
sant og evig.

2. Sant eller usant
Nevn noen ting for klassen som kan vise hvordan Satan lyger for å 
forføre mennesker. Spør barna om det du sier er sant eller usant. (Bruk 
ting som barna kjenner seg igjen i. Alt du nevner bør være usant.) La 
barna fi nne på noe som er sant for å motsi det du sier. (Merk: Det er ikke 
meningen her å legge vekt på å gjøre «gode gjerninger» eller ha «fi n 
oppførsel.» Vi vil prøve å avsløre løgnene, og ved det la barna vise at de 
har forstått Guds Ord så langt.)

Forslag til «usannheter»:
1) «Det er mye viktigere å være med på fotballkampen i dag, enn å gå 
på Bibelgruppe.» (Motsi løgnen med det som er sant, som f.eks.: «Å 
studere Bibelen er det viktigste, fordi da lærer vi om Gud.»)
2) «Bibelen er full av myter og eventyr. Den er egentlig ikke sann.»
3) «Verden utviklet seg over en lang tidsperiode.»
4) «Du er så fl ink at du ikke behøver Gud.»
5) «Du trenger ikke å høre på Gud, foreldrene dine eller lærerne dine, og 
ikke på andre som har autoritet heller. Ingen gjør det!»
6) «Det er bra at du leser horoskop. Det forteller akkurat hva som 
kommer til å skje med deg i framtiden.»
7) «Denne musikkvideoen er temmelig rå, men det er tøft. Det er den 
beste gruppa, og alle hører på dem.»

Understrek at Satan er en løgner og forfører.

3. Hva var det Gud virkelig sa?
Denne oppgaven vil hjelpe barna til å se forskjellen mellom hva Satan og 
Eva sa om å spise av frukten av Kunnskapens tre, og det Gud hadde sagt. 
Gjør i stand en plakat (eller papirark til alle) med tre kolonner. Sett som 
overskrift: «Hva Gud sa,» «Hva Satan sa,» og «Hva Eva sa.» Skriv ned 
hva hver av dem sa i riktig kolonne.
Diskuter:
La oss lese i Bibelen hva disse tre sa om å spise av frukten på 
Kunnskapens tre. Først, hva hadde Gud sagt til Adam i 1 Mos 2,16-17? 
(Skriv ordene på plakaten.)
Hva spurte Satan om i 1 Mos 3,1 for å så tvil om Guds Ord?
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Hva svarte Eva i 1 Mos 3,2-3? (Skriv ordene på plakaten) Hva var 
forskjellig fra hva Gud hadde sagt? (La barna si hva som er forskjellig.)
Hvem sa sannheten?
Understrek at Gud kommuniserer med menneskene. Understrek også at 
Satan er en løgner og forfører.

4. Ta seg godt ut
La barna få tegneutstyr til å lage sine egne plakater som viser at ytre ting 
ikke kan gjøre menneskene gode nok til å bli godtatt av Gud. del plakaten i 
«Gud» og «mennesket» med et svelg imellom, som på illustrasjonen under 
punkt H i denne leksjonen. (Dette vil bli noe liknende som PLAKAT 4a.)
Diskuter:
Adam og Eva kledde seg i fi kenblad for å gjøre seg gode nok for Gud. 
Men kunne ytre ting gjøre dem gode nok? (Nei!)
Hva er det mennesker gjør i dag for å prøve å bli godtatt av Gud? (Gjøre 
gode gjerninger, gå til kirke, gi penger til misjonen.) Kan slike ting gjøre 
menneskene gode nok for Gud? (Nei!)
På plakaten under «mennesket,» kan barna tegne noe mennesker prøver å 
gjøre i dag for å bli godtatt av Gud.
Understrek at mennesket er en synder og kan ikke gjøre seg selv god nok 
for Gud.



Navn:______________________

GUD ER STØRRE ENN ALLE!

FULLKOMMEN, HELLIG
ALLMEKTIG

GUD
ER

ALLE STEDER
ALLTID

ALLVITENDE
KJÆRLIGHET

UTFORANDERLIG

SKAPER AV ALLE TING

Repetisjon 10
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SAMTALE 10    Adam og Eva er ulydige imot Gud

Terje: For noe dumt!
Janita: Hva da, Terje?
Terje: En i klassen min - oppførte seg slik at han ble utvist fra skolen i dag.
Onkel Dagfi nn: Vet du hva som skjedde?
Terje: Litt. Han gjør alltid dumme ting. Han stjeler også. Denne gangen ble han 
tatt for å stjele kassettspilleren fra kontoret til rektor. For noe dumt!
Janita: Må han i fengsel?
Terje: Vet ikke. Jeg vet bare at det var forferdelig dumt av ham å gjøre noe slikt. 
Alle vet vel at det er galt, og at en vil få trøbbel når en gjør noe slikt. Han sa: 
«Det var djevelen som fi kk meg til å gjøre det.»
Janita: Det er iallfall dumt! Hvem er det som vil følge djevelen?
Terje: Ikke jeg!
Janita: Ikke jeg heller!
Onkel Dagfi nn: Blir dere overrasket hvis jeg forteller dere at de fl este som 
følger djevelen egentlig ikke vil det?
Terje: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Satan er svært smart. Han er ond tvers igjennom. Som regel 
forkler han seg slik at folk ikke forstår hvem han er.
Janita: Men er ikke alt han gjør ondt?
Onkel Dagfi nn: Jo, det er det, men ofte gjør han seg svært fi n for at folk skal 
bli lurt.
Terje: Jeg tror ikke han skal lure meg.
Onkel Dagfi nn: Best du ikke er så skråsikker, Terje. Navnet Satan betyr 
forfører eller lurer.
Janita: Du mener han virkelig narrer folk?
Onkel Dagfi nn: Ja, det skal være sikkert. Jeg vil at dere skal vite hva Gud sier 
om Satan i Bibelen. Vi kan studere 1 Mosebok 3, som forteller oss hvordan 
Satan kom til Adam og Eva.
Terje: Mener du at han kom inn i hagen?
Onkel Dagfi nn: Ja, det gjorde han.
Terje: Jeg har en bok fra biblioteket, og i den står det at fortellingen om Adam 
og Eva bare er en myte.
Onkel Dagfi nn: Terje, den boken er et godt eksempel på hvordan Satan 
arbeider for å lure folk.
Terje: Men det er en fi n bok. Det er mye godt stoff i den.
Onkel Dagfi nn: Den kan virke fi n, men den sier at fortellingen om Adam 
og Eva ikke er sann - det er bare en myte. Gud sier fl ere ganger i sitt Ord at 
fortellingen om Adam og Eva er sann. Hvem tror du har rett, Gud eller boken 
fra biblioteket?
Terje: Jeg tenkte ikke over det, onkel Dagfi nn! Jeg ble nesten lurt til å tro på 
boken fra biblioteket. Den virket jo så god.
Onkel Dagfi nn: Terje, det er en annen fare her. Gutten på skolen sa at djevelen 
«fi kk ham til å gjøre det». Jeg tror fortellingen i 1 Mosebok 3 vil få oss til å 
tenke over det der. Folk blir ikke bare lurt til å være ulydige imot Gud, de er det 
med vilje!
Janita: Mener du at de gjør gale ting fordi de vil det?
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg er redd for det. Det var det som skjedde med Adam.


