
LEKSJON 13

- Gud forkaster Kain og 
hans offer, men godtar 

Abel og hans offer -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne tanker som går forut for denne 
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang. 
Dette er bare ment til selvstudie.

OVERSIKT

Denne leksjonen viser oss at Gud godtok offeret til Abel, som kom til Gud 
ved tro på den måten Gud hadde foreskrevet. Men Gud forkaster offeret 
til Kain, som prøvde å komme til Gud på sin egen måte.
Guds hellighet blir åpenbart ved at Han krever død som straff for synd.
Guds nåde og miskunnhet blir åpenbart ved at Han gir syndere en vei de kan 
komme til Ham på, og ved måten Han samtaler med den sinte Kain på.
Gud dømmer Kain for at han har drept bror sin.
Alle etterkommerne etter Kain hadde et verdslig sinn.
Gud fortsetter slektslinjen til Frelseren ved at Han reiser opp Set i stedet for 
Abel.

Bibelhenvisninger: 1 Mosebok 4,3-16, 25 3 Mos 17,11; Hebr 9,22; Jakob 
2,19; Hebr 11,4; 10,4; 11,6; Salme 66,18; Jes 59,2; 64,6; Ap gj 17,26; Rom 
3,23; 5,12; Ordspr 1,23; Åp 20,10 og 15; Ordspr 15,3; Esekiel 18,4; Rom 6,23a; 
1 Mos 4,17-24

MINNEVERS: Ordspråka 14, 12

MÅL: 
• Å vise at Adams synd er blitt overført til alle mennesker.
• Å vise at mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og

plan.
• Å vise at mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
• Å vise at Gud startet en ny linje med Set for å erstatte Abel. Gud holdt sitt 

løfte om å sende en Frelser.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å bli klar over at de er syndere.
• Å forstå at de ikke kan frelse seg selv.
• Å forstå at de behøver å komme til Gud på Hans måte, ved tro.
• Å forstå at straffen for synd er død.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

I samfunnet vi lever i foregår det en nedbrytning av verdier. Moral var klart 
defi nert tidligere, også blant ikke-kristne. Men nå er dette blitt til et grått 
område som gir syndere lov til å utfolde seg fritt, også når det gjelder grove 
synder.
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Dagens morallov er noe slikt som, “Hvis det føles godt, gjør jeg det.” Men Gud 
har ikke forandret seg. Hans verdier er akkurat de samme. Straffen for synd er 
fremdeles døden. Gud er evig og hellig.
Historien om Kain og Abel er klassisk og gjelder alle tider, spesielt for vår tid. 
I dag er det mange som er på vei bort fra Gud. De lever slik at er til skade for 
sine medmennesker. De lyger, stjeler og myrder.
Likevel, dersom noen er blitt offer for en ugjerning, eller hører om en, er ofte 
det første spørsmålet, ”Hvorfor lot Gud dette skje?” Dette er ikke det rette 
spørsmålet å stille.
Det er litt likt  moren som sa til sønnen sin at han ikke måtte slå lillesøsteren sin. 
Sønnen snur seg og slår henne likevel. Ville du da spørre, ”Hvorfor lot moren 
ham slå lillesøsteren sin?” Nei, en må heller spørre, ”Hvorfor var ikke gutten 
lydig imot mor?”
Gud hadde fortalt Kain hva som var rett, og i nåde forklarte Han hvorfor Han 
ikke godtok Kain når han var ulydig. Men Kain vendte seg bort fra alt Gud 
hadde sagt til ham og drepte sin bror.
Gud hater synd. Menneskene har fått valget om de vil tro og lyde Gud. De er 
ansvarlige for sine valg. Synd er ikke Guds feil. Synden kan ikke bli betalt med 
menneskelige anstrengelser. Understrek dette klart og tydelig i undervisningen. 
Hvis ikke vil noen av barna kanskje aldri få høre det. Gud vil la Ordet virke i 
deres hjerter.

BILDER

• Kronologisk bilde nr. 8, ”Kain og Abel ofrer til Gud”
• Kronologisk bilde nr. 9, ”Kain dreper Abel”
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud” - Bruk denne til å understreke temaet.
• Plakat 5, ”Frelser”
• Plakat 7, ”Nåde”
• Kronologisk oversiktskart
• Grenen som ble brukt i Leksjonene 7 og 10
• Et naturtro leketøylam

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Kopier Repetisjon - 13 og Samtale 13 (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.

• Ta med bilder av lam og sauer for å illustrere punkt B i denne 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 12 ved å gjennomgå “Repetisjon - 13”
Les Samtale - 13. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvor alvorlig er synd?1

Hva skjer om noen nekter å være lydige imot Gud og velger å være ulydige?
− Kunne du bare si, ”Det får bli hans egen sak, han gjør som han vil?”
− Vil det at en synder få betydning for andre?
Kan vi klare å ordne opp med våre egne synder?
Kan menneskene velge hvilken måte de kan komme til Gud på?
Vil ikke Gud godta noen av måtene vi prøver å nærme oss Ham på?
La oss se hvilke svar Gud gir oss på disse spørsmålene mens vi studerer 
historien om Adam og Evas sønner, Kain og Abel.

B. Gud fortalte dem hva de skulle gjøre når de kom for å tilbe Ham.

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

Det fantes ikke noen måte Adam og Eva eller Kain og Abel kunne komme til 
Gud på.
− De var alle syndere, og Gud hater synd.
− De var skilt fra Gud.
− Straffen for synd er død.

De kunne ikke gi noe til Gud som betaling for sine synder.

Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
  autoritet.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 
  plan.

Men Gud planla en vei som de kunne komme til Ham på.
− Det var ikke menneskets vei.
− Det var Gud som bestemte denne veien.
− Ingen andre kunne lage en vei for dem.

Gud laget en vei for dem fordi Han elsket dem.

(Joh 3,16.)

Tema: Gud samtaler med menneskene.

1Ikke ta tid til å diskutere dette nå, bare gå videre med leksjonen. Still spørsmålet for å få 
barna til å tenke på hva synd er.
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Gud måtte ha fortalt Adam og Eva hva de skulle gjøre hvis de ønsket å komme 
til Ham. Adam og Eva hadde antakelig fortalt Kain og Abel hva Gud sa de 
måtte gjøre om de ville komme til Gud. Bibelen gir oss god grunn til å tro at 
Gud fortalte dette til Adam og Eva og at Kain og Abel også visste det.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever at synd blir straffet med 
  død.

Dette er hva Gud måtte ha fortalt dem:
− Når de skulle komme til Ham, måtte de ta en sau og ofre til Ham for sin 
synd.

VIS LEKETØYLAMMET OG PEK PÅ BILDENE AV LAM OG SAUER.
(3 Mosebok 17,11; Hebr 9,22b; Esekiel 18,4; Rom 6,23a.)

− De måtte drepe lammet på en slik måte at blodet rant ut.
Blodet av dyret kunne ikke betale for synden deres, så hvorfor ba Gud   
dem da om å drepe en sau?

− Fordi Gud ville at de skulle huske at straffen for synd er død.
− Han ville at de skulle huske at de kom til å dø og gå til den evige straff 

om Han ikke frelste dem.
− Dersom de var enige med Gud i at de var syndere og at bare Han kunne 

frelse dem fra den evige straff, da ville de komme med en sau og drepe 
den, akkurat som Gud hadde sagt.

Tenk over:
Gud var ikke ondskapsfull da Han krevde at et lam måtte dø.1 Nei, grunnen 
til at lammet måtte dø var menneskets synd. Gud elsker menneskene og vil elsker menneskene og vil elsker
at de skal vite at straffen for synd er død. Lammet var et offer - en som 
døde i stedet for synderen.

VIS PLAKATEN, ”NÅDE”

(3 Mos 17,11; Hebr 9,22.)

Bibelen viser klart at blod må bli utgytt for synd.
Gud lovte at dersom de kom ved tro og ofret blod av dyr, ville Han ta 
imot dem og tilgi dem syndene.
Blodofferet var en del av Guds nådefulle plan som viste at Han skulle 
forløse menneskene fra synden, Satan og døden.

C. Både Kain og Abel kom for å ofre til Gud.

Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 
  plan.
LES 1 Mos 4,3-5.
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Både Kain og Abel visste at Gud eksisterte, og begge kom for å ofre til Ham.
(Jakob 2,19.)

Tenk over:
Selv om vi vet at Gud eksisterer og kommer for å ofre til Ham det vi synes er 
gode gaver, vil ikke det gjøre oss gode nok for Gud.

D. Abels offer ble godtatt av Gud.

Tema:  Mennesket må ha tro for å komme til Gud.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.

LES 1 Mos 4,4.

Abel kom med en av sauene sine for å ofre til Gud.
− Det var det førstefødte lammet av den sauen som fødte det.
− Abel drepte sauen slik at blodet rant ut, og han ofret sauen sammen med 

fettet, til Gud.
Hvorfor kom Abel med dette offeret til Gud?

1) Fordi han var enig med Gud i at han var en synder.1

2) Og han trodde at bare Gud kunne frelse ham fra den evige straff.
(Hebr 11,4.)

Abel trodde på løftene Gud hadde gitt til foreldrene mens de ennå var i Edens 
hage.
− Gud hadde lovt at Han ville sende en stor Frelser.

VIS PLAKATEN, ”FRELSEREN”

− Gud lovte at Frelseren skulle ødelegge Satan og frelse menneskene fra 
Satans makt.
Godtok Gud Abels offer? Tok Han imot Abel?
Ja, Han gjorde det. Gud godtok offeret og tok imot Abel.

Forklar:
Det er viktig å forstå at blod av dyr aldri kunne betale for synd. Gud tok 
ikke imot lammet til Abel som betaling for hans synd. Men Gud tilgav Abel 
hans synd og tok imot ham fordi Abel stolte, ikke på seg selv, men på Gud 
som hadde lovt å sende en Frelser.2

(Hebr 10,4; 11,6.)

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.

LES 1 Mos 4,5.
Kain kom med ting han hadde dyrket for å ofre til Gud.

1Disse to påstandene i uthevet skrift, er svært viktige. Pass på at du understreker dem og at barna hører 
hva du sier. Du kan godt la dem repetere disse to linjene sammen med deg.
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Gud godtok ikke Kain eller offeret hans.
Hvorfor ikke?
− Var det fordi det Kain hadde dyrket ikke var godt?
− Var det fordi Gud ikke liker det som vokser på jorden?
− Nei, det var ikke noe av det som var grunnen.
− Forkastet Gud Kains offer fordi han var en verre synder enn Abel?
− Nei, det var ikke grunnen til at Gud ikke tok imot ham.
− Både Kain og Abel var født syndere.
Det er viktig at vi har klart for oss hvorfor Gud forkastet Kain og hans offer, 
men godtok Abel og hans offer.1

Forklar:
I Hebreerbrevet 11 sier Gud at uten tro er det umulig å behage Gud. Han 
forteller oss også at Abel var en mann som trodde; Kain var ikke det.
I Romerbrevet sier Gud at Troen kommer av Guds Ord. Rom. 10,17 
sier, ”troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som 
en hører, kommer ved Kristi Ord.” Gud vil bare ta imot personer som 
kommer til Ham på den måten Gud har gitt oss i sitt Ord. Alle andre veier 
er synd. Abel trodde det Gud hadde sagt han skulle gjøre, derfor tok Gud 
imot ham.
(Hebr 11,4 og 6.)

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 8,
”KAIN OG ABEL OFRER TIL GUD”

Gud forkastet Kain og hans offer fordi:
− Kain kom ikke til Gud og innrømmet at han var en synder.
− Han kom til Gud på sin egen måte, en vei han selv hadde tenkt ut, og ikke 

på den måten Gud hadde sagt.
− Kain trodde ikke på Gud.
− Han stolte ikke på den måten Gud hadde sagt de skulle komme på.
− Det var derfor Gud forkastet ham.1

(Salme 66,18; Hebr 11,4.)

1I tillegg til de grunner som er nevnt i leksjonen, gir vi her noen fl ere tanker for læreren. (Siden detter 
går forut for det som kommer i den kronologiske rekkefølgen, er det ikke ment å være med i denne 
leksjonen.)
Siden det allerede på Noas tid var kjent at det var noen dyr var rene og andre urene, er det trolig at Gud 
allerede har klassifi sert de rene og urene dyr på Kain og Abels tid.
Det var helt sikkert ikke tilfeldig at Abel valgte et lam, et rent dyr; det mest fullkomne forbilde på den 
syndefrie Guds Sønn (Jes. 53,7; Joh. 1,29; 1. Pet. 1,19-20). Den Herre Jesus og Hans offer som det 
fullkomne offerlam, var opprinnelig i den evige Guds sinn, før verdens grunnvold ble lagt; ikke i Abels 
sinn (Åp. 13,8).
Noe annet som viser at Abel fulgte Guds befaling, er at han også ofrer fettet av lammet. I 3. Mosebok 
3,16 befaler Gud Israel, det hebraiske folk, å ofre fettet av offerdyret til Ham. Å tro at det var noe Abel 
fant på, er imot Skriften. Gud godtar ikke noe som er påkommet av mennesker.
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Sammenlign:
Husker du at Gud forkastet klærne som Adam og Eva laget til seg selv? 
Hvorfor ville ikke Gud godta klærne de hadde laget? Fordi Gud ville vise 
dem at de ikke kunne gjøre seg selv i stand til å bli godtatt av Gud. Dette 
måtte være laget på Guds måte. Dyrene måtte dø, og blodet av dyrene 
måtte renne ut for at Adam og Eva kunne bli kledt på en slik måte at Gud 
kunne godta dem.
På samme måte ville Gud heller ikke godta Kain og Abel uten at de stolte 
på Ham og kom til Ham på den måten Han hadde sagt. Gud ville bare ta 
imot dem dersom de kom med en sau, drepte den og lot blodet renne ut. 
Abel trodde Gud og kom til Gud på denne måten, og Gud tok imot ham. 
Kain satte sin lit til sin egen metode, og Gud forkastet ham.
Gud har ikke forandret seg. Han er den samme i dag. Han ber oss ikke om 
å ofre sauer nå, men Han er fremdeles den eneste som kan gjøre en vei for 
oss, slik at vi kan komme til Ham. Vi må komme på Guds måte, ellers vil 
Han forkaste oss som Han forkastet Kain.1

Illustrasjon:

VIS GRENEN SOM ER BRUKKET AV ET TRE

Se på grenen som er brukket av et tre. Den døde etter ei stund, fordi den 
var skilt fra livet den fi kk fra treet. Hva vil skje om du prøver å sette denne 
døde grenen på treet - ville den bli levende igjen? Nei, du kan ikke sette 
en død gren inn i et tre for at den skal bli levende igjen. Den var skilt fra 
treet, og du kan ikke sette den på igjen.

Sammenlign:
Det var slik det var med Adam, Eva, Kain og Abel. På grunn av at Adam 
og Eva var ulydige imot Gud, ble de skilt fra Ham. Derfor ble Kain og 
Abel født utenfor hagen og var også skilt fra Gud. De kunne ikke selv 
komme tilbake til samfunn med Gud.
Vi er alle etterkommere av Adam. Vi ble alle født som syndere, skilt fra 
Gud, fordi vår stamfar Adam ble en synder. Vi kan ikke gjøre oss selv til 
Guds venner. Bare Gud kan gjøre en vei for oss så vi kan komme tilbake til 
Ham.
(Jes 59,2; 64,6; Ap gj 17,26; Rom 3,23; 5,12.)

F. Gud samtaler med den sinte Kain.

Tema: Gud samtaler med menneskene.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.

1Noen vil kanskje spørre, ”Hva er Guds vei?” Svaret er selvfølgelig Jesus Kristus, men noen 
av barna trenger kanskje å forstå mer før du kan presentere Evangeliet.
Noen vil kanskje spørre, ”Hva er Guds vei?” Svaret er selvfølgelig Jesus Kristus, men noen 

av barna trenger kanskje å forstå mer før du kan presentere Evangeliet.
Noen vil kanskje spørre, ”Hva er Guds vei?” Svaret er selvfølgelig Jesus Kristus, men noen 

Du kan si, ”Gud har gjort en vei i stand for oss. Det er det bibelstudiet vårt handler om. Han 
av barna trenger kanskje å forstå mer før du kan presentere Evangeliet.
Du kan si, ”Gud har gjort en vei i stand for oss. Det er det bibelstudiet vårt handler om. Han 
av barna trenger kanskje å forstå mer før du kan presentere Evangeliet.

skulle sende en Forløser, akkurat som Han lovte. Hvis du vil, kan vi snakke mer om det etter 
Du kan si, ”Gud har gjort en vei i stand for oss. Det er det bibelstudiet vårt handler om. Han 
skulle sende en Forløser, akkurat som Han lovte. Hvis du vil, kan vi snakke mer om det etter 
Du kan si, ”Gud har gjort en vei i stand for oss. Det er det bibelstudiet vårt handler om. Han 

vi er ferdige med møtet.”
Vi må hele tiden være oppmerksom på Den Hellige Ånds ledelse. Den som spør er kanskje 
vi er ferdige med møtet.”
Vi må hele tiden være oppmerksom på Den Hellige Ånds ledelse. Den som spør er kanskje 
vi er ferdige med møtet.”

klar til å ta imot Jesus Kristus som sin Frelser, eller kanskje ”tenker han høyt” på ting han har 
Vi må hele tiden være oppmerksom på Den Hellige Ånds ledelse. Den som spør er kanskje 
klar til å ta imot Jesus Kristus som sin Frelser, eller kanskje ”tenker han høyt” på ting han har 
Vi må hele tiden være oppmerksom på Den Hellige Ånds ledelse. Den som spør er kanskje 

hørt, men ikke forstår så godt enda.
klar til å ta imot Jesus Kristus som sin Frelser, eller kanskje ”tenker han høyt” på ting han har 
hørt, men ikke forstår så godt enda.
klar til å ta imot Jesus Kristus som sin Frelser, eller kanskje ”tenker han høyt” på ting han har 

Gud lovte oss visdom dersom vi ba om det (Jakob 1,5), og vi kan stole på at Han gir oss det 
hørt, men ikke forstår så godt enda.
Gud lovte oss visdom dersom vi ba om det (Jakob 1,5), og vi kan stole på at Han gir oss det 
hørt, men ikke forstår så godt enda.

Han har lovet.
Gud lovte oss visdom dersom vi ba om det (Jakob 1,5), og vi kan stole på at Han gir oss det 
Han har lovet.
Gud lovte oss visdom dersom vi ba om det (Jakob 1,5), og vi kan stole på at Han gir oss det 
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LES 1 Mos 4,6-7.

(Ordspr 1,23.)
Selv om Kain nektet å tro Gud og med vilje gikk sin egen vei, samtalte Gud 
med ham.
Fordi Gud er full av kjærlighet og miskunn, snakket Han til Kain og prøvde 
å få ham til å komme til Gud på den rette måten.Gud ville at Kain skulle vite 
at han også ville bli mottatt hvis han kom på samme måte som broren sin, 
ved å tro Guds Ord, ofre blod og stole på Guds løfte om Frelseren.

G. Kain nektet å høre på Gud, han drepte Abel.

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

LES 1 Mos 4,8.

Kain var veldig sint. Han ville ikke høre på Gud. Han hørte på Satan, akkurat 
som foreldrene hans hadde gjort i hagen.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 9,
”KAIN DREPER ABEL”

Sammenlign:
Mange mennesker er akkurat som Kain, de nekter å høre på Gud, og de 
ender med å skade andre.

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

Hvem var det som ledet Kain? Hvem var det Kain hørte på? Hvem tror du 
det var som gav Kain tanken om å drepe broren sin? Satan!

Sammenlign:
Opprinnelig var det Satan som drepte Kains foreldre. Han sa til dem, 
”Dere skal ikke dø. Alt vil gå greit. Ikke hør på Gud. Gud prøver bare å 
holde tilbake noen gode ting for dere. ”Men Satan visste at dersom Adam 
og Eva spiste av frukten på Kunnskapens tre, kom de til å dø. Han løy for 
dem da han sa, ”Dere kommer ikke til å dø.” Satan ville at 
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Adam og Eva skulle dø, og han ville at Kain skulle drepe Abel. Satan er en 
morder. Satan hater alle mennesker og vil lyge og forføre dem for å lede 
alle til den evige fortapelse, dit han selv skal komme. I Joh 8,44, kaller 
Bibelen Satan en ”morder.”

(Joh åp 20,10 og 15.)

H. Guds dom over Kain.

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
Tema: Gud samtaler med menneskene.

LES 1 Mos 4,9.

Selv om Gud spurte dette spørsmålet, visste Han allerede at Kain hadde drept 
Abel.
− Gud så at han gjorde det.
− Gud er alle steder og vet alt.
(Ordspr 15,3.)

Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
  autoritet.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever at synd blir straffet med 
  død.

LES 1 Mos 4,10-15.

(Esek 18,4.)

Gud er dommeren som dømmer all synd.
− All synd imot andre mennesker, er også synd imot Gud.
− Gud er Skaperen som har skapt alle mennesker, derfor straffer Han alle 

som sier eller gjør noe ondt imot en annen person.

Sammenlign:
Gud er Skaper av alle mennesker. Han gav Adam liv, og Han gav liv til 
hver en av oss. Selv om vi alle er født inn i denne verden skilt fra Gud, 
hører vi likevel Gud til. Gud bryr seg om hva som skjer med oss, selv om vi 
er syndere. Gud vil straffe dem som skader andre, fordi alle hører Ham til.
(Rom 6,23a.)

Straffen for synd er død - ikke noe annet blir godtatt som betaling. 
All synd vil engang bli straffet av Gud, for Han er den som eier alle 
mennesker.

LES 1 Mos 4,16.
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Kain ville fremdeles ikke høre på Gud.
Han gikk bort fra Gud og fulgte Satans veier.
Kain ville ikke vende om. Han nektet å forandre sin holdning til Gud og til 
synden sin.1

I. Kains etterkommere ble opptatt med jordiske ting.

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

(1 Mos 4,17-24.)
Kains etterkommere fulgte hans eksempel.
− De levde uten å tenke på Gud.
−  I stedet fylte de livet med arbeidet og laget ting til å bruke.
−  De bygget byer, holdt kveg og laget redskaper og musikkinstrumenter.
−  Det var ikke noe galt i dette. Det som var galt var at de fylte livet med det, 

og tenkte ikke på Gud.
−  De fylte tiden og sinnet med å gjøre ting de selv hadde lyst til.
−  De hadde ingen interesse eller tid for Gud og det Han ville de skulle lære.
−  De var under Satans kontroll.

Tenk over:
Se for noen forferdelig følger ulydighet imot Gud allerede hadde ført 
inn i verden! På grunn av at Adam og Eva hadde syndet, ble alle 
etterkommerne deres født som syndere, skilt fra Gud, med et sinn som var 
uenig med Gud. Den første sønnen, Kain, myrdet den andre sønnen, Abel. 
Kain vendte seg bort fra Gud og ville ikke høre på Hans Ord. Resultatet 
var at Kains barn og barnebarn også vendte seg bort fra Gud. De levde 
etter sin egen syndige natur, fordi de ikke kjente Gud eller søkte Ham og 
Hans Ord. De ble ledet av Satans og hans løgner.

J. Gud gav Set i stedet for Abel.

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

LES 1 Mos 4,25.

PEK PÅ SET PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

1Vi må være forsiktige når vi underviser om omvendelse. Mange lærer at omvendelse betyr å slutte med 
all synd, eller love å slutte med all synd. Men dette er ikke rett.
Omvendelse er forandring i holdning imot Gud, seg selv og sin egen synd. Omvendelse betyr at en 
synder erkjenner sin synd for Gud, ”Gud, du har rett. Jeg har feil. Alle dine bud er gode og rette og 
hellige. Jeg har feilet. Det er ikke grunn til håp i meg selv.” Dette er sann omvendelse.
Understrek tro, heller enn å følge og å gjøre. Hvis vi legger vekt på lydighet, vil vi få etterfølgere eller 
gjørere i stedet for troende.
Gud ber ikke syndere love å slutte med å synde, før Han har frelst dem. Gud forhandler ikke med 
syndere. Han sier ikke, ”Hvis du gjør ditt, vil jeg gjøre mitt.” Gud krever ikke forbedring før frelse.
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− Gud gav Adam og Eva et annet barn i stedet for Abel.
− I hagen hadde Gud lovt at Han ville sende en Frelser som skulle overvinne

Satan.
− Denne skulle bli født gjennom slektslinjen til Abel som hadde trodd på

Gud. Men Satan ledet Kain til å drepe Abel.
− Satan prøvde på alle måter å hindre Guds plan.

Tenk over:
Betydde dette slutten for Guds plan og løfte om å sende en Frelser? Nei, 
Gud gjør alltid det Han lover. Han gir ikke opp eller forandrer planer på 
grunn av det Satan gjør.
I stedet for Abel, gav Gud Set til Adam og Eva.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

Set var også født skilt fra Gud, men han trodde på Gud akkurat som Abel.
Gud planla at Frelseren skulle komme til verden gjennom slektslinjen til Set.

K. Konklusjon

Gud bryr seg om syndere.
Gud bryr seg om deg og meg.
Ingenting kan hindre Hans planer.
Abel trodde Gud, og selv om Abel ble drept, holdt Gud sitt løfte om å sende 
en Frelser for alle som trodde Gud, som Abel.
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SPØRSMÅL

1. Hvorfor tok Gud imot Abel og offeret hans? Abel trodde Gud:
  a. Abel var enig med Gud i han var en synder og at bare Gud
  kunne frelse ham fra straffen.
  b. Abel trodde på Gud. Han stolte på at Gud ville sende en 
  Frelser, slik Han hadde lovt Adam og Eva mens de ennå var i    
    Edens hage.
  c. Abel tok en sau, drepte den, og lot blodet av den renne ut,     
    akkurat som Gud hadde sagt de skulle gjøre.

2. Hvorfor forkastet Gud Kain og hans offer? Kain trodde ikke 
  Gud:
  a. Kain var ikke enig med Gud i at han var en synder og at bare 
    Gud kunne frelse ham fra straffen.
  b. Kain trodde ikke på Gud. Han stolte ikke på Guds løfte om å        
    sende en Frelser som skulle ødelegge Satans makt og frelse   
    menneskene.
  c. Kain kom ikke til Gud med et offer slik Gud hadde sagt det            
    skulle være.

3. Hvorfor samtalte Gud med Kain? Fordi Gud elsket Kain og    
    ønsket at han skulle innrømme at han var en synder og komme       
   med et offer etter Guds vilje.

4. Trodde Kain og ble enig med Gud? Nei.

5. Hva gjorde Kain? Han ble sint, og han drepte Abel.

6. Hvordan visste Gud hva Kain hadde gjort? Gud ser og vet alt.

7.  Hvorfor vil Gud straffe mennesker forat de sier og gjør onde 
     ting til andre? Fordi menneskene tilhører Gud. Når noen skader                 
     andre, synder de også imot Gud.

8. Forandret Kain mening til slutt? Nei, han gikk bort fra Gud.

9. Hva var det Kain og hans etterkommere levde for? For penger 
    og materielle ting.

10.Hvorfor gav Gud Set til Adam og Eva?
  a. Gud gav ham i stedet for Abel.
    b. Gud gav ham for at Frelseren skulle bli født i hans slektslinje.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    LEKSJON 13

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 - Salomos ordspråk 14,12
La barna skrive ned minneverset. Diskuter hva som er galt med å gjøre ting 
”som vi kan synes er OK.”

2.  Å komme til Gud
Denne oppgaven skal hjelpe barna å huske ofrene Kain og Abel kom til Gud 
med.
Del ut tegnesaker og la barna lage en plakat, eller gi dem utstyr til å lage de 
to alterne, ofrene og Kain og Abel.

Diskuter:
Både Kain og Abel kom til Gud med offer. Hva var det Abel kom med? 
Kunne blodet av et dyr betale for synden? Hvorfor kom Abel med et slikt 
offer? (Fordi Abel var enig med Gud i at han var en synder, og han trodde at 
bare Gud kunne frelse ham fra den evige straff.)
Hvilket offer var det Kain kom til Gud med? Hvorfor tok ikke Gud imot 
Kains offer? (Fordi Kain ikke trodde på Gud.)
Minn om at mennesket må komme til Gud på Guds måte og ikke på sin 
egen. Mennesket må tro for å komme til Gud.

3.  Forskjeller
Gjør i stand to store plakater før undervisningen begynner. Skriv Abel på 
den ene, og Kain på den andre. Skriv setningene som står i diagrammet 
nedenfor på papirremser. Disse kan barna feste på i løpet av timen.

ABEL

Var en synder
Visste at Gud fantes
Kom til Gud med et offer
Trodde på Gud
Kom til Gud på Guds måte
Ble godtatt av Gud

KAIN

Var en synder
Visste at Gud fantes
Kom til Gud med et offer
Trodde ikke på Gud
Kom til Gud på sin egen måte
Ble forkastet av Gud
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Under undervisningen kan du holde opp en papirremser om gangen og 
spørre, “Hvem... (var en synder)?” Når barna svarer på spørsmålet, kan de 
få lime remser fast på den riktige plakaten. Følg rekkefølgen i diagrammet 
når du stiller spørsmål. Mens dere gjør dette, eller etter at plakatene er 
ferdige, kan dere se på hva som er likt og hva som er forskjellig med Kain 
og Abel. Pek på plakatene mens dere samtaler om:
På hvilken måte var Kain og Abel like? Hva er det siste på plakatene de 
har felles? (Begge kom til Gud med et offer.)
Gud hadde fortalt dem hvordan de skulle komme til Ham. Hva hadde Gud 
sagt? (De skulle komme med en sau og drepe den slik at blodet rant ut.)
Hvilket offer kom Abel med? Hva forteller det om Abel? (Han trodde på 
Gud.) Hva var resultatet av at Abel trodde på Gud? (Han ble godtatt av 
Gud.)
Hvilket offer kom Kain med? Hva forteller det om Kain? (Han trodde ikke 
på Gud.) Hva var resultatet av Kains vantro? (Gud forkastet ham.)
La oss understreke setningene som viser hvorfor Gud forkastet Kain 
og hans offer, men godtok Abel og hans offer. (Sett strek under ordene 
”Trodde på Gud” under Abel, og ”Trodde ikke på Gud” under Kain.)
Minn om at mennesket må ha tro for å bli godtatt av Gud.

4. Kains etterkommere
Skriv ”Kains etterkommere” på tavlen. La barna skrive setninger under 
som beskriver Kains etterkommere. (Ingen tid for Gud. Ingen interesse for 
Gud. Selvopptatt. Søkte ikke Gud.)
Minn om at Kains etterkommere fulgte hans eksempel. De gikk også sin 
egen vei i stedet for Guds vei.

5. Fotspor
Lag papir-”fotspor” til barna. På hvert ”fotspor” kan de skrive ned et av 
Kains valg eller handlinger som ledet ham bort fra Gud. (Nektet å tro 
på Gud. Stolte på sin egen vei. Kom med feil offer til Gud. Ble sint på 
Gud. Drepte Abel. Løy til Gud. Nektet å omvende seg.) Barna kan legge 
”fotsporene” ut på golvet, eller lime dem fast på en plakat..
Minn om at Gud skapte menneskene med mulighet til å velge. Pek på 
at hele veien kunne Kain ha vendt om og valgt å tro på Gud. Men Kain 
valgte vantroen. Uten tro kunne han ikke bli godtatt av Gud.



Navn:______________________________

GUDS dom og omsorg

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

SVERD, ELSKET, GODTATT, LIVETS TRE, DØD

1. Gud forkastet klærne av fi kenblad som Adam og Eva hadde laget til seg 
selv, fordi Gud ville at de skulle vite at de ikke kunne gjøre noe selv for å bli 
______________ av Gud.

2. Er det noe vi kan gjøre for å bli godtatt av Gud? JA NEI

3. Gud drepte dyr for å lage klær til Adam og Eva, fordi Gud ville at Adam 
og Eva skulle huske at straffen for synd er _________.

4. Gud laget klær til Adam og Eva fordi, selv om de hadde syndet, ville Gud 
at de skulle vite at Han __________ dem, og at Han var den eneste som 
kunne frelse dem.

5. Gud sendte Adam og Eva ut av Edens hage så de ikke skulle spise av  
_____________ ____ og leve evig.

6. Gud passet på at de ikke kunne komme tilbake til Edens hage, ved å 
sette kjeruber og et fl ammende ___________ til å vokte inngangen til 
hangen.

7. Kan noen lure Gud? JA NEI

Kan du skrive ord som beskriver Guds fullkomne natur? Ordet beskriver 
sannheten at Gud aldri har syndet og aldri kommer til å synde. Alt Han gjør 
er fullkomment. Han vil ikke godta synd; straffen for synd er død. Gud er 
fullkommen og uten synd.

GUD er ______________.

Repetisjon 13
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SAMTALE 13  Gud forkaster Kain, men godtar Abel

Onkel Dagfi nn: Hei, Janita. Hei, Terje. Dere ser så glade ut i dag. Hva er det 
for noe?
Janita: Vi har en overraskelse til mamma!
Terje: Du klarer helt sikkert ikke å gjette hva det er!
Onkel Dagfi nn: Dere har ryddet rommene deres.
Janita: Nei, men du var nær.
Terje: Det er bedre enn det.
Onkel Dagfi nn: Jeg gir meg. Hva er det for noe?
Janita: Vi har støvsuget teppet på stuen og ryddet kottet. Hun kommer til å bli 
overrasket.
Terje: Det var ikke så enkelt for meg med den vonde hånden. Jeg støvsuget 
med den gode.
Janita: Og jeg satte alle bøkene på plass i bokhyllen. Noe pakket jeg vekk og 
satte på kottet. Jeg skjønner ikke hvor alt kommer fra.
Terje: Jeg gler meg til å se ansiktet hennes når hun kommer.
Janita: Lurer på når hun kommer tilbake. På lørdager bruker hun ofte lang tid 
på butikken.
Onkel Dagfi nn: Jeg tenkte å ta meg en tur bort til dere. Moren deres ringte meg 
før hun gikk og spurte om jeg ville se innom hvordan det gikk med dere. Hun 
sa at hun hadde bedt dere rydde rommene deres.
Terje: Ja, vi vet det. Men de var ikke så rotete. Jeg så på golvet og så hentet jeg 
støvsugeren.
Janita: Jeg så hvor rotete det var på kottet, så jeg begynte der. Jeg liker å rydde 
etter andre. Det er kjekkere enn å rydde sitt eget rom.
Onkel Dagfi nn: Jeg liker ikke å ødelegge for dere, men tror dere ikke dere 
skulle rydde rommene slik mor ba dere?
Janita: Men de er ikke så rotete. Vi skjønner ikke hvorfor mor ville at vi 
skulle rydde der, så vi gjorde heller noe vi tenkte hun ville bli glad for. Det var 
kjekkere.
Onkel Dagfi nn: Jeg er sikker på dere hadde det kjekt. Kanskje dere ikke er klar 
over hva dere har gjort, men dere har vært ulydige imot mor. Dere trodde ikke 
hun mente det hun sa.
Terje: Men vi gjorde da noe nyttig!
Janita: Det var bedre enn å rydde rommene.
Onkel Dagfi nn: Janita og Terje, det er noe veldig alvorlig her. Hvem er det som 
bestemmer hva som skal gjøres i huset her?
Terje: Pappa og mamma.
Onkel Dagfi nn: Hørte dere på mor da hun sa hva hun ville dere skulle gjøre?
Janita: Nei.
Onkel Dagfi nn: Jeg liker ikke å si det, men dere har ikke bare vært ulydige, 
dere har gjort noe dere ikke skulle gjøre.
Terje: Det eneste vi gjorde var å støvsuge og rydde vekk ting!
Onkel Dagfi nn: Moren deres sa til meg at hun hadde leid en mann til å rense 
tepper i ettermiddag. Han skal gå over hele huset.
Terje: Du mener at det vi gjorde var unødvendig?
Onkel Dagfi nn: Og det dere ryddet vekk, hadde hun tenkt å ta med til 
brukthandleren senere i dag.
Janita: Å nei, så dumt! Alt til ingen nytte!
Onkel Dagfi nn: Det er veldig viktig å tro og være lydig. Kom så skal jeg 
hjelpe dere å rydde rommene. Etterpå kan vi se på historien om Kain og Abel i 
Bibelen.


