
LEKSJON 11

- Guds løfte 
og forbannelse -
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MINNEVERS: Ordspråka 9, 10

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 tar for seg det som hendte straks etter at Adam og Eva 
hadde falt i synd.
I dette avsnittet fi nner vi det første løfte om at Gud ville sende en Frelser.
I denne leksjonen kan du tenke over:
- Guds allvitenhet - Han så Adam og Eva.
- Guds kjærlighet - Han kalte på Adam.
- Guds hellighet - Han forbannet slangen, Adam og Eva og jorden.
- Menneskets synd - Alle mennesker er etterkommere av Adam; derfor 

synder alle.
- Guds nåde - Han lovte å sende en Frelser.

Bibelhenvisninger: 1  Mos  3,9-20; Rom 5,12-21; Rom 8,20-22; 1 Kor
15,21-22; 2 Pet 3,9; Salme 19,2-4; Rom 1,16-17; Joh 17,3; Fil 3,10; Jesaja 
45,18.

MÅL
• Å vise at Gud vet alt og straffer synd.
• Å vise at Gud ikke ville la Satan ha den endelige seier ved å føre mennesket 

til fall, men at Gud vil sende en Frelser som skal overvinne Satan og forløse 
mennesket ifra Satans makt.

• Å vise de forferdelige følgene av synden.
• Å vise at mennesket ikke kan frelse seg selv ifra synden.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å bli klar over at ingen kan synde og komme seg unna følgene.
• Å bli klar over at Gud har sørget for en måte å overvinne Satan på.
• Å bli klar over at problemene i verden er følger av synden.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Du kan på en måte si at denne leksjonen forklarer den vanskelige situasjonen 
vi er i. Ofte hører vi menn og kvinner anklage Gud for problemene sine og for 
problemene i verden rundt dem. Men i 1  Mos  3 fi nner vi sannheten om dette 
klart: Menneskets egen synd er grunnen til menneskets problemer. Barna må 
kjenne denne sannheten.
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Husk at syndere har grunn til å frykte Guds vrede, så du må ikke prøve å underslå 
de forferdelige konsekvensene av synden når du underviser. Presentasjonen av 
Guds nåde og løfte om å sende en Frelser, vil ikke få noen mening om du ikke 
har understreket dette klart:
(1) Menneskets opprinnelige posisjon, vennskap med sin Skaper og eier, 

Gud.
(2) Menneskets fryktelige opprør og ulydighet imot Gud.
(3) Den forferdelige konsekvensen av denne synd.

Mange mennesker i vårt samfunn mener de fortjener å bli tilgitt. Det er vanlig 
at barn får inn slike tanker tidlig i livet. Men Gud er hellig og rettferdig og den 
eneste straffen for synd er død. Det at Han sendte en Frelser, er noe Han gjorde 
av nåde - absolutt ufortjent.

BILDER

• Illustrasjon som viser at Adam og alle Adams etterkommere kom til å dø.
• Plakat 5, ”Frelser; Plakat 6, ”Miskunn”; og Plakat 7, ”Nåde”
• Plakat I ”Vi lærer om Gud” 

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 11 og Samtale - 11 (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 grunnvold 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 gjennomgåing 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 10 ved å gjennomgå “Repetisjon - 11”
Les Samtale - 11. NB: “Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hør godt etter nå når vi skal fi nne ut hvordan Gud reagerte på Adam og Evas 
synd.

Husk:
- Gud hadde skapt dem - i sitt bilde og til sin ære.
- De tilhørte Ham.
- Han elsket dem.
- Han hadde gitt dem alt de hadde behov for.
- Han hadde advart dem og fortalt dem følgene av å være ulydig.
- De hadde valgt å være ulydige imot Ham.

B. Gud kalte på Adam.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES 1 Mos. 3,9.
Adam og Eva kom ikke til Gud for å snakke med Ham, derfor kalte Gud på 
dem: ”Adam, hvor er du?” - Hvorfor kalte Gud på dem? Visste Han ikke hvor 
de gjemte seg?
Er ikke Gud overalt?
Var Han ikke sammen med dem mellom trærne?
Kunne Han ikke se dem hele tiden?
- Jo, Gud kunne se hvor Adam og Eva gjemte seg.
- Hvorfor kalte Gud på Adam da?
Gud kalte på Adam fordi Han elsket dem fremdeles, selv om Han nå måtte 
straffe dem. Gud gav dem en sjanse til å innrømme at de hadde gjort feil 
når de trodde på det Satan sa i stedet for å tro på Ham.
Gud har ikke forandret seg; Han kaller på mennesker fremdeles, selv om vi 
ikke kan høre stemmen Hans slik som Adam gjorde,
- Hvordan kaller Gud i dag?
Gud kaller oss gjennom det vi ser omkring oss.

Illustrasjon:
Hver dag sier Guds stemme til oss, ”Hør på meg, Jeg er alle tings Skaper. 
Jeg er den sanne Gud. Jeg vet alt. Jeg er allmektig. Se på alle ting jeg 
har skapt for deg. Jeg elsker deg. Se all maten jeg har laget for deg. Jeg 
elsker deg. Se livet jeg har gitt deg. Jeg elsker deg. Hør på meg og kom til 
meg.”

-    Hver gang vi ser det Gud har skapt, vil Han at vi skal tenke på Ham.
-    Men Gud snakker ikke til oss bare gjennom det Han har skapt Han kaller  
      oss også gjennom sitt Ord.
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- Bibelen er Guds budskap til hver enkelt av oss.
Gud vil at hver enkelt av oss skal kjenne Ham!

C. Adam og Eva prøvde å gjemme seg for Gud.

Tema: Gud er allvitende.

LES 1 Mos 3,10.
Adam og Eva var redde for Gud, fordi de hadde vært ulydige imot Ham.

Sammenlign:
Har du gjemt deg noen gang når du hadde gjort noe galt? Hvorfor gjemte 
du deg? Du gjemte deg fordi du var skamfull og fordi du var redd du kom til 
å bli straffet! Adam og Eva var skamfulle og redde de også

Adam og Eva hadde grunn til å være redde.
- De visste hva de hadde gjort.
- De visste også hva Gud hadde sagt ville skje om de var ulydige imot Ham.

D. Gud forhørte Adam.

LES 1 Mos  3,1 1.
Gud forhørte Adam og Eva for å gi dem en anledning til å innrømme hva de 
hadde gjort, dvs. å omvende seg og bli enige med Gud om at det de hadde 
gjort var galt.
-    Gud hadde rett til å forhøre Adam, fordi Han var den som hadde skapt
ham. Gud skapte Adam, og etterpå skapte Han Eva av et av Adams ribbein. 
De tilhørte Gud begge to. Han skapte dem til å elske og lyde Ham.
-    Gud er den som har gitt livet til oss og alle mennesker.
-    Ap gj 17,25 sier, ”..For det er han selv som gir alle liv og ånde...

Han er vår rettmessige eier.
Adam og Eva måtte stå til regnskap for Gud for det de hadde gjort. Vi må 
også stå til
regnskap for Gud for alt vi har tenkt og gjort her i livet.

LES Hebreerbrevet 4,13.
Gud ser alle ting.
Han vet alt vi har gjort .

E. Adam og Eva prøvde å komme seg unna skylden.

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

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
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LES 1  Mos  3,14.
Gud forbannet slangen fordi den hadde blitt brukt av Satan.
Gud forteller oss ikke hvordan slangen så ut før Satan brukte den til å lure 
Eva, men vi vet at den ikke krøp på buken i begynnelsen etter at Gud hadde 
skapt den.
Gud sa at den måtte krype på buken og ete støv .
Gud visste at det var Satan som talte gjennom slangen for å friste Eva.
Gud vet alt som Satan og hans onde ånder tenker og planlegger å gjøre.
De kan ikke skjule noe for Gud.
Gud vil straffe Satan og alle hans etterfølgere for alle deres onde gjerninger 
og det forferdeligeopprøret de gjorde imot Gud.

G. Løftet om kvinnens ætt.

Ef 2,1-2; Joh 12,31; 2 Kor 4,4
Med det samme Adam og Eva hadde vært ulydige imot Gud og fulgt Satans 
råd, ble de skilt fra Gud og kom under Satans kontroll.
De var ikke Guds barn lenger.
De var Satans barn.
Satan hadde blitt gud over verden.
Nå trodde kanskje Satan at han hadde vunnet over Gud, og at han hadde full 
kontroll over hele verden og alle menneskene.
Det var dette Satan ønsket.
Men ingen kan overvinne Gud.
Gud er den allmektige Skaper.
Gud lovte at Han ville sende en Frelser som skulle overvinne Satan og fri 
menneskene ut av hans makt.1

Vet du hva en Frelser er?

VIS PLAKATEN, ”FRELSER.” [Les defi nisjonen fl ere ganger og la barna 
si det sammen med deg helt til de forstår hva ordet betyr.] - En Frelser er en 
som redder eller frelser oss - en Frelser setter oss fri.

LES 1  Mos  3,15. 
Jesaia 7,14; Lukas 1,27.
Gud bestemte at Frelseren som skulle komme skulle bli født av en jomfru. 
En jomfru er en kvinne som aldri har vært gift eller levd som kone sammen 
med en mann. Legg merke til at det ikke står ”deres” avkom. Mannen er ikke 
nevnt i dette verset.
Når vi leser om å knuse slangens ”hode”, er det et bilde på å knuse stillingen 
som leder og autoritet til en sterk makt. Når ”hodet” er knust, kan ikke 
kroppen overleve. Men den som får knust helen, blir nok skadet, men vil 
overleve.

1 Når du introduserer frelseren vil nok det få barna til å stille spørsmål. Hvis de spør om 
Frelseren er Jesus, svarer du selvfølgelig ”Ja!”
Er det noen som vil snakke mer om Jesus Kristus, kan du si at det kan dere gjøre etter at 
dere er ferdige med å gjennom gå leksjonen.
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Forklar:
Frelseren skulle kjempe imot Satan og vinne. Satan skulle kjempe imot 
Frelseren og skade Ham, men han skulle ikke vinne over Ham. Denne 
Frelseren som Gud lovte å sende skulle ødelegge Satan og forløse 
menneskene fra Satans makt, slik at menneskene igjen kunne være sammen 
med Gud.

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

Ved å studere 1.  Mos  1 og 2, har vi lært mange ting om Gud!
LES HELE PLAKATEN, ”VI LÆRER OM GUD” - men les bare, ”Gud er
kjærlighet... ” Vent med resten av Guds egenskaper til neste avsnitt:
Nå skal vi også se at Gud er nådig og miskunnelig.

LES Salme 145,8
Nåde og miskunn er to innholdsrike, gode ord.
VIS PLAKATENE, ”NÅDE” OG ”MISKUNN”. 
”Nåde” er Guds ufortjente godhet mot syndere.
”Miskunn” er Guds vei for syndere til å komme unna straffen de fortjener!

Forklar:
Etter det vi nå har lært om Gud, vet vi at Han alltid straffer synd. Men i sin 
store kjærlighet lovte Gud å lage i stand en spesiell utvei ved å sende en 
Frelser, slik at menneskene kunne bli frelst fra straffen de fortjente.
Han kunne bare ha latt Adam og Eva dø og gå til evig straff. Det var det de 
fortjente. Men Gud lovte en Frelser som skulle utfri dem og alle mennesker 
fra Satans makt, og føre dem tilbake til Gud.

H. Guds forbannelse over kvinnen.

LES  1 Mos  3,16.
Gud talte til Eva og sa at fordi hun hadde vært ulydig imot Ham:
Måtte hun og alle mødre i framtiden ha store smerter når de skulle føde barn.
Ektemannen hennes skulle ha autoritet over henne.

I. Guds forbannelse over mannen og jorden.

LES 1  Mos  3,17-19.
Adam hadde vært dum nok til å høre på Eva i stedet for det Gud hadde sagt til 
ham.
Adam visste hva Gud hadde sagt.
Men han var villig til å høre på Evas råd heller enn å gjøre det han visste var 
Guds vilje.
Fordi Adam og Eva hørte på Satan, falt de i hans felle og var ulydige imot 
Gud.
Derfor sa Gud at fra da av skulle jorden være forbannet.
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Sammenlign:
Før Adam syndet vokste alt uten at Adam behøvde å arbeide hardt. Det 
vokste ikke ugress;
Det fantes ingen sykdommer.
Men da Adam syndet, forbannet Gud jorden. Ugresset begynte å gro. 
Dette gjorde arbeidet vanskelig for Adam.

Synden fi kk ikke følger bare for Adam og Eva, nei, det fi kk følger for den 
vakre hagen Gud hadde gitt dem også.

Alt det vonde i verden er følger av ulydighet imot Gud.
Satan og hans etterfølgere var ulydige imot Gud, og nå farer de omkring på 
jorden.
Da mennesket var ulydig, fi kk det følger for hele Guds skaperverk.
Hvorfor skulle menneskets synd få følger for hele skaperverket?
Gud skapte jorden for menneskene.
Fordi Gud elsket menneskene gav Han dem alt de trengte.
Han ville at menneskene skulle leve i vennskap med Ham for alltid. Men nå 
hadde menneskene vært ulydige imot Gud.
Menneskene hadde avvist Guds kjærlighet.
En del av følgene var at menneskene ikke lenger fi kk bo i en fullkommen 
verden. Vi lever i en verden som lider under denne forbannelsen.
Menneskene kjemper stadig med sykdommer, smerte, svakhet, smertefulle 
fødsler, tungt arbeid, dårlig vær, dyre- og insektplager, ugress, sorg, plager 
og død. Da Gud skapte Adam og Eva, mente Han ikke at de skulle dø.
Men nå måtte Adam og Eva dø fordi de hadde vært ulydige imot Gud.
Straffen for synd er død.
Adams kropp måtte dø, akkurat som Gud hadde sagt.
Gud hadde skapt Adam fra støvet på jorden.
Fordi Adam syndet, sa Gud at kroppen hans måtte dø og gå tilbake til jorden 
igjen

J. Adam og Eva er foreldrene til alle mennesker.

LES 1.  Mos  3,20.
Selv om menneskene har forskjellig hudfarge, kommer vi alle opprinnelig fra 
samme foreldre, Adam og Eva.1

Ap gj 17,26 sier at Gud ”lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorden.”
Eva er den første kvinne og mor til alle mennesker.
Adam er far til oss alle. Adam ble skilt fra Gud fordi han vendte seg bort fra 
å være lydig imot Ham.

1 Dette er et svært viktig punkt - ikke hopp over det. Dette er et svært viktig punkt - ikke hopp over det.
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Adams synd ødela det fullkomne forholdet han hadde med Gud, og også den 
fullkomne verden Gud hadde gitt han å bo i.
Hans synd satte i gang en rekke av sorg og elendighet. Fordi Adam syndet, 
måtte han dø, og alle hans barn måtte også dø.

Forslag til illustrasjon:

Romerbrevet 5, 12 sier at ”.. synden kom inn i verden ved ett menneske, og 
døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle 
mennesker..- ”
Alle mennesker i hvert eneste land dør fordi de er etterkommere av Adam.

K. Konklusjon.

Djevelen tvang dem ikke til å gjøre det.
Adam og Eva visste hva Gud hadde sagt.
De visste at Gud elsket dem.
Likevel var de ulydige imot Ham.
Synden førte med seg forferdelige følger.
Vi lever med disse følgene hver dag.
I Bibelen har vi sett hvordan all sorgen og elendigheten i verden begynte.
Gud lovte å sende en Frelser - en som skulle redde menneskene fra Satan, 
synden og døden.

Adam måtte dø

Alle Adams etterkommere må dø
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SPØRSMÅL

1. Kalte Gud på Adam fordi Han ikke visste hvor Adam og Eva 
var? Nei, Gud visste hvor de var. Gud ville at de skulle komme til 
Ham frivillig og innrømme sin synd

2. Kan noen gjemme seg for Gud? Nei, Gud ser oss hele tiden 
samme hvor vi er.

3. Hvorfor hadde Gud rett til å kalle på Adam og forhøre ham?
a. Gud var Adams Skaper.
b. Adam og Eva tilhørte Gud.

4. Hvorfor har Gud rett til å forlange lydighet? Fordi Han har gitt 
alle liv.

5. Hva var Guds forbannelse over slangen? Fra da av skulle den 
krype på sin buk.

6. Hvem var det Gud lovte å sende? Gud lovte å sende en 
Frelser.

7. Hvordan skulle denne Frelseren komme? Han skulle bli født 
av en jomfru (kvinnens ætt).

8. Hva sa Gud at Han skulle gjøre? Han skulle vinne over Satan 
og forløse menneskene fra døden og Satans makt.

9. Hvorfor lovte Gud å sende en Frelser? Fordi Gud elsker alle 
mennesker.

10. Fortjente Adam og Eva Guds kjærlighet og løftet om en 
Frelser? Nei, de fortjente å gå til evig straff.Nei, de fortjente å gå til evig straff.Nei, de fortjente å gå til evig straff

11. Hva ser vi i verden i dag som viser Guds forbannelse over 
Adam, Eva og jorden? Sykdom, sorg, ødeleggelse, giftige 
planter, dyre- og insekstsplager. Alt dette er tegn på Guds
forbannelse.

12. Hvem var de første foreldre til alle mennesker? Adam og Eva.

13. Hvorfor må alle mennesker dø? Fordi Adam var ulydig imot 
Gud, må alle Adams etterkommere dø.
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FORSLAG TIL OPPGAVER                                                  LEKSJON 11FORSLAG TIL OPPGAVER                                                  LEKSJON 11FORSLAG 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 - Ordspråka 9,10
Oppfordre barna til å lære minneverset. 
Understrek: Dette er hva Gud sier om visdom.

2. Hvem kaller deg?
Minn barna på ting de ser og opplever til daglig som kan være Guds kall 
til menneskene.
Dette kan du gjøre på fl ere måter. Dere kunne ta en tur ut, eller ta med ting 
inn på møtet.
Når du peker på eller viser forskjellige ting (fugl, tre, himmel. kattunge, 
person, blomst, Bibelen, ei bok om Bibelen, o.l.) kan du stille spørsmål 
som:
Hvor kommer denne blomsten fra? Hvem skapte den første blomsten som 
gav frø til denne? Hvordan kan denne blomsten være Guds kall til oss? 
(Når vi ser blomstene, blir vi minnet på at Gud er Skaperen, at Gud er 
mektig, at Gud er en Gud som har orden og system, osv. Når vi ser hva 
Gud har skapt, hjelper det oss til å forstå hvordan Gud er.)
Er det noen som husker hvordan vi fi kk Bibelen? Hvem er forfatteren av 
Bibelen? Hvorfor gav Gud oss Bibelen? Hvordan kan Bibelen være Guds 
kall til oss? (Bibelen er Guds budskap til oss. I den lærer vi om Ham.)
Understrek at Gud kommuniserer med menneskene.

3. Hvorfor gjemte de seg?
Skriv ned fl ere typiske barne-episoder (eksempler nedenfor) som hjelper 
oss å forstå hvorfor Adam og Eva gjemte seg for Gud. Del episodene ut til 
barna. La barna lese svarene.
Eksempel på episoder:
Tomas knuste den fi neste vasen til mamma og gjemte bitene. Hvorfor 
gjemte han bitene? Grete og Maria lekte på den andre siden av veien, på 
et sted de ikke hadde lov å være. Når foreldrene spurte dem om hvor de 
hadde vært, løy de. Hvorfor skjulte de sannheten?

Diskuter:
Hvorfor prøver folk å skjule det gale de har gjort?
Hvorfor skjulte Adam og Eva seg? Hadde de noen grunn til å være redd?
Understrek at mennesket er en synder og at Gud krever død som straff for 
synd.
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Diskuter:
Visste Gud hva Adam og Eva hadde gjort? Kan noe skjules for Gud?
Understrek at Gud vet alt.

4. Miskunn og nåde
Før undervisningen kan du ordne med ark med ordene ”MISKUNN” 
og ”NÅDE”, som deler ut til barna. Bruk morsomme bokstaver som 
barna kan dekorere eller farge. Barna kan arbeide med arkene mens dere 
samtaler om Guds miskunn og nåde.

Diskuter:
Hadde Adam og Eva syndet? Hvilken straff fortjente de for synden? Gud 
gav Adam og Eva et spesielt løfte. Husker du hva det var? (At Han ville 
sende en Frelser som skulle frelse dem fra straffen de fortjente.) Fortjente 
Adam og Eva Guds kjærlighet og løfte om en Frelser? (Nei, de fortjente 
å gå til evig straff.) Guds løfte til Adam og Eva viser Guds MISKUNN 
og NÅDE. Hva er NÅDE? (Guds ufortjente godhet mot syndere.) Hva er 
MISKUNN? (Guds vei for at syndere skal slippe straffen de fortjener.)
Understrek at Gud er god, miskunnelig og nådig.

5. Konsekvenser
Ta med utstyr så barna kan lage plakater som viser hvordan Adams synd 
hadde følger for hele skaperverket. Barna kan tegne eller lime fi gurer på 
en papplate.

Diskuter:
Husker du hva Gud sa kom til å skje hvis Adam og Eva spiste av frukten 
på Kunnskapens tre? (De ville dø!)
I dag har vi hørt at det var andre følger også. La oss lage plakater som 
viser hvordan verden fremdeles lider under forbannelsen. (Minn dem 
på at menneskene stadig kjemper med sykdom, smerte, svakheter, 
smertefulle fødsler, tungt arbeid, vanskelige værforhold, dyre- og 
insektplager, ugress, sorg, angst og død.)
Understrek at straffen for synd er død. Fordi Adam syndet, måtte han dø, 
og alle hans etterkommere kommer til å dø.



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.

KROPPER, GUD, EN LØGNER, ILDSJØEN, GJEMTE, GUD, SKILT

1. Når Satan kom til Eva for å forføre henne, lot han henne få vite hvem det 

var som snakket til henne?               JA      NEI

2.   Gud fortalte Adam at dersom han spiste av frukten på Kunnskapens tre, 

kom de til å dø. Men Satan sa til Eva at de ikke ville dø. Hva var det da 

Satan sa om Gud? Satan sa at Gud var  ________ _________________.

3.   Prøver Satan å lure oss i dag?  JA   NEI 

4. Gud sa at Adam og Eva ville dø dersom de spiste av frukten på Kunnskapens 

tre. Satan sa at de ikke ville dø. Hvem sa sannheten? ______________

5.  Adam og Eva falt ikke død om med det samme de hadde spist av frukten 

på Kunnskapens tre. Gud sa at de kom til å dø dersom de var ulydige. Han 

mente at:

De ville bli _____________ fra Gud, sin venn og kilden til livet.

Deres _____________ kom til å dø engang.

De ville til slutt bli skilt fra Gud evig i __________________.

6. Da Adam og Eva oppdaget at de var nakne, laget de seg klær av fi kenblad, 

De skulle ha spurt ______________ om hjelp i stedet.

7. Hva gjorde Adam og Eva da de hørte Gud komme for å snakke med dem? 

De __________ seg.

Repetisjon 10
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SAMTALE 11       Guds løfte og forbannelse

Janita: Har du hørt hva som skjedde med Terje i går?
Terje: Janita!
Onkel Dagfi nn: Der er greit, Terje, moren din ringte og fortalte meg om det. 
Hvordan går det med deg?
Terje: Jeg har vondt i den - ganske kraftig.
Onkel Dagfi nn: Du har fatt på deg en skikkelig bandasje. Du kommer nok til 
å huske det der. Terje: Skulle ønske jeg kunne glemme det.
Onkel Dagfi nn: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg er glad faren din var der så han 
kunne hjelpe deg. Jeg trodde ikke han kom før i dag. Han må ha overrasket 
deg.
Janita: Møtet han skulle på ble ferdig en dag tidligere så han kom med fl yet 
i går ettermiddag.
Terje: Det var forferdelig. Jeg hadde akkurat slått på sagen. Jeg skulle lage 
noe fi nt til far. Så ropte Janita til meg og skremte meg. Det var hennes skyld!
Janita: Terje! Det var din skyld! Du var ulydig mot far!
Terje: Jeg tror ikke denne saga er som den skal være. Det skulle ikke være 
mulig å skade seg . Onkel Dagfi nn: Er du sikker på at det ikke var min feil?
Terje: Hva mener du? Å ja, jeg skylder på alle andre. Det var min feil. Men 
da Janita ropte, skvatt jeg bort i sagbladet med hånden. Det var forferdelig 
vondt! Heldigvis klarte jeg å skru av sagen. Akkurat da kom pappa.
Onkel Dagfi nn: Hva gjorde du da, Terje?
Terje: Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg prøvde å gjemme meg, men 
jeg blødde så fælt. Pappa pakket en håndduk rundt hånden min og tok meg 
med rett til legen. Jeg var så redd. Janita: Mor og jeg var redde også. Vi måtte 
vente så lenge før pappa ringte og fortalte at dere var på sykehuset, og at alt 
var i orden!
Onkel Dagfi nn: Hva sa legen til deg?
Terje: Han sa at det var alvorlig nok. Jeg kunne ha ødelagt tommelen min, og 
da ville jeg ha fått problemer resten av livet.
Onkel Dagfi nn: Terje, er du klar over hva som skjedde? 
Terje: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Er du klar over at ulydigheten din nesten gjorde deg 
arbeidsufør?
Janita: Han kunne ha blitt drept.
Onkel Dagfi nn: Ja, hvis ingen hadde vært der for å hjelpe deg, kunne du ha 
blødd deg i hjel. Terje, jeg liker ikke det som har skjedd, men kanskje hjelper 
det deg til å se hvor alvorlig synd er. Det er akkurat det vi skal se på i dag i 1.  
Mos . Synd har konsekvenser, og jeg er redd du har erfart noe av det.
Janita: Det sa pappa også da de kom hjem.
Terje: Vet dere noe? Jeg var så redd pappa skulle bli rasende. Men han 
sa nesten ingenting på vei til sykehuset. Han bare passet på meg og spurte 
hvordan jeg hadde det.
Onkel Dagfi nn: Faren din er glad i deg, Terje.
Terje: Jeg vet det. Han lovte å vise meg hvordan en bruker sagen en annen 
gang, når jeg blir eldre. Han skjente på meg da vi kom hjem, men han gjorde 
noe annet også, noe jeg aldri har sett før. Han og mamma gråt.
Janita: Vi gråt alle sammen.
Onkel Dagfi nn: Terje, synd har følger for alle. Vi skal lese om Adam og Eva, 
og jeg vil vise dere hvordan de handlet og hvordan Gud reagerte på det de 
gjorde. Jeg tror nok dere kommer til å kjenne igjen noe av det som skjedde. 
Og Gud gav et løfte, også - et herlig løfte for syndere.


