
LEKSJON 12

- Guds dom og omsorg
Kain og Abel blir født -
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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 delen legger vekt på Guds hellighet og Hans nåde. Her møter vi det 
første blodoffer for synd og Guds nåde ved at Han kledde Adam og Eva. 
Gud stadfester menneskets hjelpeløshet når det gjelder å frelse seg selv, og 
gir dem et forbilde på den kommende Frelser.
Noen punkter:
-    Klærne Adam og Eva hadde laget til seg selv, ble ikke godkjent av Gud.
- Gud laget skinnklær til dem.
- Gud sendte Adam og Eva ut av hagen og satte vakt for den så de aldri   

kunne gå tilbake.
- Gud er den som gir liv.
- Kain og Abel ble født utenfor hagen; de var født syndere.
- Alle Adams etterkommere var og er syndere, skilt fra Gud.

Bibelhenvisninger: 1 Mosebok 3,21-24; 4,1-2 Jesaia 64,6; Efes 2,8-9; Salme 
100,3; Ap gj 17,25; Rom 5,12

MINNEVERS: Hebreerbrevet 4, 13

MÅL: 
• Å vise at Gud vet alt og vil straffe all synd.
• Å vise at mennesket ikke kan frelse seg selv fra synd.
• Å vise at bare Gud kan sette mennesket i rett forhold til Ham.
• Å vise at Adams synd er gått videre til alle mennesker.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å bli klar over at de er syndere.
• Å bli klar over at en kan ikke komme seg unna sin synd.
• Å bli klar over at de kan ikke gjøre noe for å bli godtatt av Gud.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Denne leksjonen inneholder noen grunnleggende prinsipper som en stor del av 
vårt samfunn i dag har valgt å overse eller forkaste helt. Dessverre er det mange 
blant de som forkaster disse sannhetene som er “kristne” grupper som har valgt 
”et annet evangelium,” som Paulus taler om i Gal.1,6.
For det første, Guds Ord er helt klart når det sier at Gud drepte et dyr for å 
lage klær, som Han kunne godta, til Adam og Eva.
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Selv om blod av dyr aldri kunne betale for synd, godtok Gud blod av dyr, som 
et forbilde på den straffen synden krever, helt fram til Kristi død. Romerbrevet 
6,23 sier, ”For syndens lønn er døden...” Hebr 9,22 sier, ”...uten blod blir 
utgytt, blir ikke synd tilgitt.”
For det andre, Ordet viser oss at mennesket ikke kan komme til Gud på sin 
egen måte; mennesket må komme til Gud på den måten Gud har laget i stand 
og godtar. Klærne Adam og Eva laget av fi kenblad, ble ikke godtatt av Gud; på 
samme måte kan heller ikke vi gjøre oss selv akseptable for Gud.
Mange falske religioner har oppstått på grunn av at disse to prinsipper er blitt 
oversett eller avvist. Hvor fristende det er for mennesket å følge en religion 
som overser hvor alvorlig straffen for synd er! Hvor bedragerisk synd er! Hvor 
svikefullt menneskehjertet er! Og hvor forførende Fienden er!
Hvis Satan kan få oss til å ”føle oss religiøse”, men unngå sannheten i Guds 
Ord, har han lykkes i å avskjære oss fra Gud og det evige liv. Så lenge et 
menneske kan føle seg passe religiøs, vil det ikke søke etter å få vite mer om 
Gud. Johannes 9,41 siterer Jesu ord til fariseerne: ”...Var dere blinde, da hadde 
dere ikke synd. Men nå sier dere: Vi ser! Derfor er dere fremdeles skyldige.”
Dette er historien om det første blodoffer for synd, og den viser at Gud bare 
godtar dem som kommer til Ham på den måten Han foreskriver.
Mange religiøse grupper vil kalle dette ”trangt.” Det gjorde Jesus også! I Matt 
7,13-14 siterer Han disse ordene: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er 
den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går 
inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og 
få er de som fi nner den.”
Må vi være trofaste vitner som hjelper barna til å se og velge den smale vei! 
Sannhetene i denne leksjonen er viktige deler av fundamentet, som resten av 
sannhetene om den smale vei hviler på.

BILDER

• Kronologisk bilde nr. 6, ”Klær av fi kenblad”
• Kronologisk bilde nr. 7, ”Adam og Eva drives ut av hagen”
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud”
• Plakat 8, ”Adam og alle hans etterkommere er syndere”
• Plakat 4, ”Gud og mennesket”
• Illustrasjoner ”Skille mellom Adam og alle Adams etterkommere, og Gud”

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Lag kopier til barna av Repetisjon - 12 og Samtale - 12 (bakerst i denne 
leksjonen). Ta med blyanter til barna.

• Kopier illustrasjonene (bakerst i denne leksjonen) - kan brukes som små 
plakater eller overheadtransparenter.

• Forbered alle oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver
leksjonen). Når du velger oppgave, husk å beregn nok tid til å gjennomgå 
leksjonen.
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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 11 ved å gjennomgå “Repetisjon - 12”
Les Samtale - 12. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Ønsker du å forstå hvorfor ting er som de er i denne verden?
Studer Bibelen!
Det som står skrevet i 1 Mos 3, angår alle mennesker - hver enkelt person som 
noen gang har levd - også for deg og meg.
Gud bryr seg om oss og vil at vi skal kjenne Ham.
Så la oss åpne Biblene våre igjen og fortsett med å se på 1 Mos 3.

B. Gud forkastet klærne som Adam og Eva hadde laget.

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

Tema: Mennesket kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
LES 1 Mos  3,21.
La oss lese om igjen hva Adam og Eva gjorde da de prøvde å skjule at de var 
nakne.
LES 1 Mos  3,7.

Forslag til bilde:

  

KRONOLOGISK BILDE NR. 6.
”KLÆR AV FIKENBLAD.”    
       

       
- De laget seg klær av fi kenblad.
- Fordi de hadde vært ulydige imot Gud, var de skamfulle over at Gud skulle 

se at de var nakne.
Men Gud godtok ikke klærne som Adam og Eva hadde laget.

- Hvorfor ikke?
Han ville lære dem at de ikke kunne gjøre noe selv for å bli godtatt av Gud.
Gud vil ikke godta noen ting som er gjort etter menneskenes påfunn.
Gud godtar alt som er gjort etter Hans vilje.
Ingen kan gjøre noe for å bli godtatt av Gud.

PEK PÅ PLAKAT 4b
I dag gjør også menneskene mange ting for å bli godtatt av Gud; de prøver å 
”kle”, dekke over, syndene sine, akkurat som Adam og Eva gjorde.



Notater

6

Eksempel:
Noen tror at dersom de går på møte eller gjør mange gode gjerninger, 
vil det overskygge det gale de har gjort.
Du vil sikkert fi nne mange andre eksempler på måter folk prøver å 
skjule sin synd på. Gud ser rett igjennom det, og ingenting av det er 
godt nok for Ham.

C. Gud drepte dyr.

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

Hvorfor drepte Gud et dyr?
For å skaffe klær til de skyldige, Adam og Eva.
- Gud skaffet klær av skinn fra dyr som Han hadde drept.
- Dette gjorde Gud for Adam og Eva, enda de ikke hadde fortjent det.
Bare Gud kunne gi dem klær som var gode nok til at Ham kunne godta dem.

E. Gud kledde Adam og Eva i klær av skinn.

Gud kledde Adam og Eva i klær av skinn.
- Han gav dem ikke klærne og sa at de måtte ta dem på seg selv.
- Gud kledde på dem klærne som Han hadde laget.

F. Gud sendte Adam og Eva ut av hagen, bort fra Livets tre.

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

LES 1 Mos  3,22-23.
Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd sa dette.
- De snakket om Adam og Eva.
- I begynnelsen da Gud hadde skapt Adam og Eva, visste de ikke om noe

ondt eller dårlig.
- De visste bare om det som var godt.
Alt Gud laget og gav dem var godt.
Alt Gud ba de gjøre var godt.
- Men da de var ulydige imot Gud sin Skaper, oppdaget de at alt ikke var så

godt.1 Satan hadde lurt Eva, så hun trodde frukta av Kunnskapens tre var
god som mat. 

Men så snart Adam og Eva hadde spist av frukta:
- Var de skamfulle og redde.
- Nå visste de at ikke alt var godt, men at noe var ondt også.
Adam og Eva skulle ha stolt på Gud.
- Gud visste hva som var ondt og hva som var godt.

1Kanskje noen vil spørre, ”Hvis Gud skapte alt fullkomment, hvordan kunne noe være ondt?” Du kan 
minne dem om at Satan valgte å gjøre opprør imot Gud. Han ble ond.
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Adam og Eva skulle ha trodd på det Han fortalte dem i stedet for å fi nne ut 
selv. Gud hadde gitt dem alle gode ting å spise - Han hadde til og med gitt 
dem lov til å spise av Livets tre. Men de hadde valgt å være ulydige imot 
Gud og spiste av Kunnskapens tre, det eneste treet Gud hadde forbydd dem å 
spise av. Fordi de hadde vært ulydige imot Gud, ville Han ikke gi dem lov til 
å spise av Livets tre.
Tenk over:

1 Mos 3,22 sier at Gud sendte dem ut av hagen for at de ikke skulle spise av 
Livets tre og leve evig.
Så dette var altså Guds miskunn og barmhjertighet. Gud ville ikke at 
menneskene skulle leve evig som syndere. (Kan du tenke deg hvordan verden 
ville bli om alle onde mennesker levde fremdeles?)

Fordi de nå var skilt fra Gud, måtte de også dø fysisk - kroppen måtte dø.
Derfor sendte Gud Adam og Eva, far og mor til alle mennesker, bort fra Livets 
tre.

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

Sammenlign:
Da Satan syndet, avsatte Gud ham fra den høye stillingen han hadde i 
Himmelen. Fordi Gud hater synd, sendte Han Adam og Eva ut av hagen.

Gud spør ikke noen om hva Han skal gjøre; Han er suveren og hersker over hele 
universet.
- Ingen kan kjempe mot Gud og vinne.
- Vi kan ikke lure Gud.
Han hater ulydighet mot sine bud og vil ikke tillate noen som er ulydig, å være 
sammen med Ham.

G. Gud satte kjeruber med glødende sverd til å vokte veien til Livets tre.

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

LES 1 Mos  3,24.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 7,
”ADAM OG EVA DRIVES UT AV HAGEN”
       

Øst for Edens hage satte Gud noen av sine gode engler, kalt kjeruber med 
glødende sverd som svingte i alle retninger, for å passe på at Adam og Eva ikke 
kom tilbake for å spise av Livets tre.
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- Om de hadde prøvd å gå tilbake, ville Guds gode engler ha sett dem, og 
Adam og Eva ville ha blitt drept av det glødende sverdet.

- Det var ingenting de kunne gjøre.
- Da Gud sendte dem ut av hagen, var det slutten.
- Det fantes ingen måte de kunne komme tilbake til Livets tre på.

De kom nå til å bli gamle og dø.

H. Gud er den som gir liv.

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

LES 1 Mos  4,1.

Eva sa dette fordi hun visste at Gud er den som gir liv.
- Gud skapte Adam av støvet på jorden og blåste inn i ham for å gi ham liv.
- Gud laget Eva av Adams ribbein.
- Alle mennesker har fått livet av Gud.
- Du fi kk ditt liv av Gud.
- Salme 100,3 sier, ”Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi   

selv.”

KRONOLOGISK OVERSIKTSKART: Pek på ”Kain og Abel.”

I. Kain og Abel ble begge født utenfor hagen.

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

LES 1 Mos  4,2.

Fordi Adam og Eva hadde syndet imot Gud, ble de sendt ut av hagen, bort fra 
Livets tre.
- Kain og Abel ble født utenfor hagen, borte fra Livets tre, fordi Adam,   

faren deres, var utenfor hagen.
- Kain og Abel ble født som syndere fordi faren deres, Adam, var en synder.

Hvis Adam ikke hadde syndet, ville Kain og Abel ha blitt født med evne til 
å kjenne, elske og lyde Gud. I stedet ble de født under Satans kontroll.
Adam var ikke far bare for Kain og Abel, men han var far for hele   
menneskeslekten.

- Adam var din stamfar.
- Han var min stamfar.
- Han var stamfar for alle mennesker.
Fordi Adam var ulydig imot Gud og ble skilt fra Ham, er alle mennesker i 
denne verden født som syndere og skilt fra Gud. Satan er nå deres far.
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VIS PLAKAT 8, “ADAM - SYNDER.”

Forklar:
Vi liker ikke å tenke på at vi er født med anlegg til å gjøre synd. Men tenk på 
små barn - har du en liten bror eller søster? Er de alltid lydige? Er du alltid 
lydig? Nei. Barn er ikke født med en natur som er lydig; de må bli oppdratt. 
Har du hørt om en baby som har lært å si ”ja” før han lærer å si ”nei”? Har 
du noen gang sett et lite barn som ønsket å gjøre alt foreldrene ba det om? 
Nei. Vi er på mange måter produkt av våre foreldre, og deres foreldre igjen, 
og oldeforeldrene, osv., helt tilbake til Adam. Vi har arvet mange ting, som 
fargen på øynene og håret, og vi har lært mye om hvordan vi skal oppføre 
oss. Men vi har også arvet syndenaturen. Vi er et produkt av syndere, og 
synden kan trekkes som en linje gjennom alle generasjoner, helt tilbake til 
Adam, stamfaren for menneskeslekten.

Gud er den som gir liv til alle mennesker, men vi er ikke født inn i fellesskap 
og vennskap med Gud.

Forslag til illustrasjon: 

- Satan har tatt Guds plass som vår åndelige far.
Hva betyr dette?
Det betyr at vi også, akkurat som Kain og Abel, ble født uten evne til å 
kjenne, elske og lyde Gud. Fra fødselen er vi under Satans kontroll.

- Det er viktig at vi er klar over at vi er født syndere.
- Vi er født skilt fra Gud og med Satan som far, akkurat som alle andre   

mennesker.

Adam og alle         GUD
hans etterkommere

Adam - synder

Alle Adams etterkommere - Syndere
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Vi må også huske at selv om vi er født syndere, er det Gud som har gitt oss 
livet.
- Alt liv kommer fra Gud.
- Alt liv eies av Gud.
- Han skapte alle og alle ting.

Kontrast:
Noen mennesker liker å tenke at vi alle er ”Guds barn.” Det høres godt ut, 
ikke sant! Men det er ikke hva Bibelen sier.
Bibelen forteller oss at Gud skapte oss. Men Adams synd gjorde at vi alle 
kom inn i Satans familie. Så vi er ikke født som ”Guds barn,” men som 
Satans barn, skilt fra Gud.

J. Konklusjon

Det som vi har lest fra Bibelen er en sann historie.
- Adam og Eva var virkelige mennesker, og vi er etterkommerne deres.
- Gud nevner historien og navnene i Det Nye Testamentet.
- Adam og Evas synd har følger for oss alle.

Gud har fått dette skrevet ned for at vi skal kjenne Ham.
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SPØRSMÅL

1. Hvorfor godtok ikke Gud klærne som Adam og Eva hadde laget?
Fordi Gud ville lære Adam og Eva at de ikke kunne gjøre noe selv for 
å bli godtatt av Gud.

2. Kan et menneske gjøre seg selv god nok for Gud ved å gjøre 
gode gjerninger? Nei.

3. Hva tror du mennesker prøver å gjøre for å bli godtatt av Gud?

4. Vil Gud la seg bli påvirket av slike ting for å ta imot menneskene?
Nei.

5. Hvem er den eneste som kan gjøre Adam og Eva god nok for 
Gud? Gud.

6. Hvorfor drepte Gud dyr for å kle Adam og Eva? Fordi Gud skulle 
minne Adam og Eva om at straffen for synd er død.

7. Hvorfor laget Gud klær til dem? Fordi Gud elsket dem fremdeles, 
selv om de hadde syndet, og Han ville vise dem at Han var den 
eneste som kunne kle dem i klær som var gode nok for Gud.

8. På hvilken måte var Adam og Eva blitt lik Gud etter at de spiste 
av Kunnskapens tre? Nå visste de at det fantes både godt og ondt.

9. Hvorfor sendte Gud Adam og Eva ut av Edens hage? Så de ikke 
skulle spise frukten av Livets tre og leve for evig som syndere.

10.Hvordan gjorde Gud det umulig for dem å gå tilbake? Han satte 
engler/kjeruber med glødende sverd, som svingte i alle retninger, til å 
vokte inngangen til hagen.

11.Kan noen lure Gud? Nei.

12.Hvem gir liv til alle mennesker? Gud.

13.Hvor ble Kain og Abel født? Utenfor Edens hage.

14.Hvorfor ble Kain og Abel født som syndere og skilt fra Gud? På 
grunn av sin far, Adam.

15.Hvorfor er vi alle født syndere og skilt fra Gud? Fordi Adam er 
stamfar for oss alle.
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FORSLAG TIL OPPGAVER                                                 LEKSJON 12FORSLAG TIL OPPGAVER                                                 LEKSJON 12FORSLAG 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.  Minne vers - Hebreerbrevet 4,13
Når barna lærer dette verset, kan du understreke at Gud vet alt - til og 
med våre tanker.

2.  Før og etter
Ta med tegneutstyr til barna så de kan lage plakater. Lag to kolonner, 
som vist nedenfor. La barna tegne bilder av Adam og Eva i hagen før de 
syndet, og da de ble drevet ut av hagen etter at de hadde syndet. (Dere 
kan også bruke kopier av Kronologisk bilde nr. 4 og nr. 7.)
Under bildene kan barna skrive hvordan livet var for Adam og Eva i de 
forskjellige situasjoner. Den ferdige plakaten vil se omtrent slik ut: 

Diskuter:
Hva fortjente Adam og Eva da de hadde syndet? (Døden.)
Kunne Adam og Eva forandre noe av det som hadde skjedd fordi de 
syndet? (Nei. Bare Gud kunne hjelpe dem.)
Understrek hvor forferdelige følgene av synden er. Vi lever fremdeles 
med de følgene.

3.  Født syndere
Del ut tegneutstyr for barna og la dem tegne av plakaten som viser at alle 
Adams etterkommere er født syndere, og født skilt fra Gud. (Se forslag til 
illustrasjon i denne leksjonen.) (Barna kan tegne mennesker i stedet for 
sirkler.)

FØR DE SYNDET

Kunne spise av Livets tre
Ingen frykt
Ingen sykdom
Ingen smerte
Lett arbeid
Herskere over jorden
Ingen død
Fullkomment skapt
Venner med Gud

ETTER DE SYNDET

Kunne ikke spise av livets tre
Frykt
Sykdom
Smerte
Ugress
Tungt arbeid
Satan var hersker over verden
Død
Alle etterkommere kom til å 
synde og dø
Skilt fra Gud
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Diskuter:
Hvor ble Kain og Abel født? Hvorfor ble de født utenfor hagen, borte fra 
Livets tre? (Fordi Adam, faren deres, var utenfor hagen.)
Pek på illustrasjonen og spør: Hvorfor ble Kain og Abel født syndere? 
Hvorfor ble de født skilt fra Gud? (Fordi faren deres var en synder, skilt fra 
Gud.)
Hvorfor er alle mennesker født syndere, skilt fra Gud? (Fordi Adam er 
stamfar for alle mennesker.)
La oss lage kopier til alle sammen så dere kan huske denne viktige 
sannheten.
Understrek at mennesket er en synder.

4.  Familietre
Hjelp barna med å tegne et familietre som viser dem selv, foreldrene og 
besteforeldrene. (De kan bruke navn, bilder eller tegninger.)

Diskuter:
Har noen sagt til deg, ”du er så lik faren din,” eller, ”du ser akkurat ut som 
din mor”? Hva er det du har arvet fra dine foreldre? (Øyenfarge, hårfarge, 
hudfarge, blodtype, måten du går på, humøret osv.)
Har foreldrene dine arvet noen trekk fra sine foreldre? Hva med 
besteforeldrene dine? På mange måter er vi produkter av foreldrene våre og 
deres foreldre igjen.
Hvem er stamfar for alle mennesker? La oss skrive navnet ”Adam” på 
familietreet vårt for å vise at han er stamfaren vår.
Husker du fra leksjonen hva alle mennesker har arvet fra Adam? (Pek på 
illustrasjonen.)
Understrek at alle Adams etterkommere er født syndere og skilt fra Gud.



Navn:______________________________

GUDS løfte og dom

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

ELSKER, ADAM, INNRØMME, SATAN, SYNDER, EVA, SKAPTE

1.  Etter at Adam og Eva hadde syndet, kalte Gud på dem fordi Han ville at de 

skulle ____________ sin synd.

2.  Kan noen gjemme seg fra Gud? JA NEI

3.  Gud hadde rett til å spørre ut Adam fordi Gud ________ Adam.

4.  Gud lovte å sende en Frelser som skulle overvinne ___________ og utfri 

menneskene fra dødens makt.

5.  Gud lovte å sende en Frelser fordi Han ___________ menneskene.

6.  Fortjente Adam og Eva Guds kjærlighet  Hans løfte om å sende en Frelser? 

JA  JA  JA NEI

7.  Hvem var de første foreldrene i verden? ___________ og _________

8.  Alle menneskene __________ fordi Adam, det første menneske, var ulydig

      imot Gud.

Skriv ned Hebreerbrevet 4,13 bak på dette arket, og lær det utenat.

RLFESRE _ _ _ _ _ _ _
Sett bokstavene sammen i riktig rekkefølge og fi nn ordet

En som redder oss

ÅNED _ _ _ _
Sett bokstavene sammen i riktig rekkefølge og fi nn ordet.

Guds ufortjente godhet

Repetisjon 12
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SAMTALE 12    Guds dom og omsorg

Onkel Dagfi nn: Hvordan går det med hånden din, Terje?
Terje: Det gjør vondt fremdeles. Men jeg tror det er litt bedre.
Janita: Den ville ha vært bedre om han ikke hadde brukt den hele tiden.
Terje: Ja, men det er vanskelig å unngå. Jeg vil gjerne klare meg uten hjelp, 
men det er umulig. Det er så fl aut. Jeg må ha hjelp til å kle på meg.
Onkel Dagfi nn: Jeg forstår deg. Jeg skadet også hånden min kraftig en gang. 
Men det er godt å bli minnet på at det er ting vi ikke klarer å gjøre selv. Vi er 
avhengig av hjelp.
Janita: Hva da?
Onkel Dagfi nn: Å, det er mange ting vi må ha hjelp til, men jeg tenkte på 
problemet med synden vår. Gud vil ikke godta noe som vi prøver å gjøre for 
å bli kvitt synden.
Janita: Sier ikke Bibelen at, ”Gud hjelper dem som hjelper seg selv?”
Onkel Dagfi nn: Nei, det er noe menneskene tror. Det der står ikke i 
Bibelen.
Terje: Det er vanskelig ikke å klare seg selv. Jeg er lei av det. Jeg kan ikke 
gjøre noen ting med denne bandasjen på.
Onkel Dagfi nn: Ja, vi vil nok gjerne klare oss selv, ikke sant?
Terje: Pappa sa at han gjorde noe lignende som meg da han var liten.
Janita: Gjorde han? Hva gjorde han da?
Terje: Han var ulydig imot faren sin, slik som jeg.
Janita: Ulydig? Var pappa ulydig imot faren sin?
Terje: Ja, det var han! Han hadde ikke lov til å bruke den store øksen som de 
hogg ved med.
Janita: Hva skjedde?
Terje: Han brukte den likevel. Han sa han trodde han var ganske fl ink til å 
hogge ved, og plutselig mistet han taket og den traff foten hans.
Janita: Å, så forferdelig!
Terje: Det var forferdelig. Han sa at han hinker litt når han går, det har jeg 
ikke tenkt på før. Han viste meg arret. Det måtte ha vært et ganske stort kutt.
Janita: Kan du tenke deg at pappa var ulydig!
Terje: Ja, klart det.
Onkel Dagfi nn: Hør her, barn, dere vet vel at alle mennesker er syndere. Vi 
ble født som syndere.
Janita: Født som syndere?
Onkel Dagfi nn: Ja, født som syndere. Vi har arvet mange ting fra foreldrene 
våre, og de har arvet mye fra sine foreldre, altså besteforeldrene deres. Det 
kan være hårfargen, fargen på øynene, hvor høye vi kommer til å bli og 
mange andre ting.
Terje: Men hva har det med å være født som synder?
Onkel Dagfi nn: Terje, husker du hva vi sa om at alle var i slekt med Adam?
Terje: Adam og Eva var de første foreldrene til alle mennesker.
Onkel Dagfi nn: Det stemmer. Og fordi Adam syndet, har synden gått i 
arv til hans barn og videre helt ned til oss. Alle er født syndere fordi vi er 
etterkommere av Adam.
Janita: Det er urettferdig!
Onkel Dagfi nn: Janita, mennesket gjorde opprør imot sin Skaper. Synd har 
følger for hele skaperverket.
Janita: Kan vi ikke gjøre noe med det?
Onkel Dagfi nn: Nei, vi kan ikke gjøre noe; bare Gud kan hjelpe oss.


