
LEKSJON 14

- Gud dømmer hele verden og 
utfrir Noah og alle i arken -
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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 spenner over tida fra Kain og Abel til Noah og 
vannfl ommen. Den presenterer Guds allmakt og vrede imot syndere, men 
også Hans nåde og tålmodighet ved at Han søker å dra alle mennesker 
til seg ved omvendelse. Guds kontroll over hele skaperverket viser Hans 
suverenitet og allmakt.
Gud gav Noah nøye instrukser om hvordan han skulle bygge arken. Dette 
viser Hans nøyaktighet også når det gjelder Hans eneste vei til frelse. 
Arken er et bilde på Kristus, som du kommer til å bruke senere når du 
skal undervise det Nye Testamentet.

Livsstilen til menneskene som levde i Noahs dager, er sammenlignet med 
livsstilen i vårt samfunn. Det blir advart mot å være hardhjertet.
At Gud frelste Noah og hans familie, blir omtalt som en nådegjerning - Guds 
godhet mot syndere som ikke har fortjent det.
Vannfl ommen er et historisk faktum - en handling av Gud, som i sin suverene 
makt dømmer uomvendte syndere.

Bibelhenvisninger: 1 Mosebok 6,3 og 5-22; 7,1-5 og 15-17 og 23;
Sal 104,6-9; Mat 24,37-39; Hebr 11,7; Esek 18,32; 2 Pet 3,9; Rom 1,18-32; 
Jud14-16; 2 Pet 2,5; Hebr 4,13; 2 Pet 3,20

MINNEVERS: Esekiel 18,32

MÅL
• Å vise at Gud gjør det Han sier; Han vil straffe all synd.
• Å vise at Gud frelser dem som tror på Ham og kommer til Ham på Hans 

måte.
• Å vise at det er bare en vei til Gud.
• Å vise at Gud er den eneste som kan frelse oss.
• Å vise at Gud er trofast; Han holder alltid det Han lover.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å frykte Gud.
• Å se forførelsen i synden og faren i å følge mengden eller å prøve å klare 

seg uten Gud.
• Å se nødvendigheten av enkel tro og lydighet imot Gud.
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PERSPEKTIV FOR LÆREREN

De fl este kjenner til historien om Noah fra før, men ofte blir den framstilt som en 
myte og allegori og ikke som en del av historien. Til og med kirkegjengere kan 
se på disse fortellingene og kanskje “tro” på dem, uten å anvende sannhetene i 
dem på sine egne liv.
Barna har kanskje sett bilder av Noahs ark med alle dyrene, uten å ha greie på 
hvordan det er framstilt i Bibelen.
Disse avsnittene fra 1. Mosebok gjelder for oss i dag, for at vi skal vite hvordan 
Gud er. At Han hater synd; Hans tålmodighet med menneskene; Hans ønske 
om at alle skal bli frelst; At Guds dom står fast og kommer til å bli utført; Hans 
nåde og frelse for alle som kommer til Ham ved tro. Det er veldig viktig at vi 
underviser de bibelske fortellingene som Guds sannhet!

LITT OM VANFLOMMEN FRA ANDRE KILDER

Alle kulturer har sin historie om en vannfl om. Det er fordi det virkelig har vært 
en fl om. Men alle historien, unntatt den i 1 Mosebok, handler om forskjellige 
mystiske vesener. Ofte har de overdrevne detaljer som ikke på noen måte 
stemmer med den historiske beretningen. Hvorfor? Fordi alle andre historier er 
blitt overgitt muntlig fra en generasjon til den neste. Underveis har menneskene 
i disse ugudelige kulturene forvrengt innholdet, lagt til noe og fjærnet annet 
fra sannheten. Påvirkningen av den hedenske tankegang, avgudstilbedelse og 
menneskelige svakheter, har til sammen produsert historier som inneholder deler 
av hva som virkelig skjedde. Har du noen gang vært med på ”Hviskeleken” (en 
sitter i en sirkel og hvisker noe én har sagt til en annen til en har kommet rundt 
hele sirkelen), da vet du at det som var sagt til å begynne med, har lite til felles 
med det som kommer fram til slutt! Dette kommer i tillegg til at Satan prøver 
å forvirre tankene til de som ikke tror på Guds Ord. Da skjønner du sikkert 
hvorfor vi har disse merkelige historien om vannfl ommen.
Men Gud så den og kan fortelle oss nøyaktig hva som skjedde. Han fortalte 
sannheten om detaljene i vannfl ommen til sine profeter. Hvor heldige vi er 
som har Bibelen og slipper å være avhengig av hva andre mennesker sier for å 
kjenne Gud.1

For de som ønsker mer informasjon om vannfl ommen utfra et geologisk 
standpunkt, fi nnes det mange bøker i de kristne bokhandlene. Du kan få virkelig 
god informasjon hos The Institute for Christian Research i El Cajon, California. 
(Adr. fi nner du under Leksjon 4.)
Noah’s Ark and the Lost World, av John D. Morris, Ph.D., utgitt av Master 
Books, El Cajon, CA, 1988, er en fl ott barnebok. Den er også fi n for foreldre 
som ønsker godt bakgrunnsstoff fra et vitenskapelig perspektiv, uten å måtte 
kjempe seg igjennom den vitenskapelige terminologien.
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BILDER

• Kronologisk bilde nr. 10, ”Noahs ark”
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud” 
• Plakat 7, ”Nåde”
• Plakat 16, ”Ei dør ”
• Illustrasjonen vann, himmel og jord fra Leksjon 5

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Lag kopier til barna av Repetisjon - 14 og Samtale - 14 (bakerst i denne 
leksjonen). Ta med blyanter til barna.

• Forbered alle oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i Forslag til oppgaver (bakerst i Forslag til oppgaver
denne leksjonen).. Når du velger oppgave, husk å beregn nok tid til å 
gjennomgå leksjonen.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:

Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere 
skal forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta 
med alle punkt.

IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold 
deg til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 13 ved å gjennomgå “Repetisjon - 14”
Les Samtale - 14. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

I den forrige leksjonen så vi at Gud i sin omsorg gjorde en vei for menneskene 
så de kunne komme til Ham ved tro.
Vi så også de forferdelige følgene av synden, som gikk videre fra den ene 
generasjon til den neste.
Fortellingen vi skal lese i dag, er nevnt mange ganger utover i Bibelen, og den 
er alltid fortalt som noe som virkelig har skjedd.
La oss først se på det kronologiske oversiktskartet.

B. Fra Adam til Noah

PEK PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET: 
Vis navna på slektslinjen til de troende - slektslinjen til Frelseren - fra Adam til 
Noah: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, og 
Noah. Fra Adam til Noah var det ti generasjoner som trodde Gud og ventet på 
Frelseren som skulle komme; det som Gud lovte i Edens hage.
Avsnittet vi skal lese fra Bibelen i dag, viser oss Guds nåde mot Noah og hans 
tre sønner og deres familier. Dette skjedde 1500 år, eller mer, etter at Adam ble 
skapt.1

C. Folketallet øker

På den tida da Noah, Sem, Kam og Jafet levde, levde det mye folk på jorden.2

Det menneskene var interessert i var å nyte livet3

De tenkte ikke på hvordan de skulle leve for å behage Gud.

D. Gud Den Hellige Ånd kjempet med menneskene.

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

Gud så og hatet synden til menneskene, men samtidig elsket Han dem og ønsket 
at de skulle omvende seg.
− Han ville at de skulle forandre innstilling.
− Han ville at de skulle innrømme at de var syndere.
− Han ville at de skulle tro på Ham.
Gud Den Hellige Ånd talte stadig til menneskene om at de måtte vende om, 
men de ville ikke.

1Dette tallet er tatt fra 1. Mos. 5, gått ut fra at det ikke var noe gap mellom disse 
generasjonene.
3Du underviser nå fra 1. Mos 6,1-2, men det er veldig vanskelig å forstå disse versene og det 
kan skape unødige diskusjoner. Det er best å unngå det.
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LES 1 Mos 6,3.

Gud advarte dem og sa at Han ikke ville tale dette budskapet i det uendelige.
− Dersom de fortsatte med å motstå Ham, ville Han la dem følge Satan, og 

Han ville la straffen komme.
− Gud sa at Han ville gi dem 120 år.
− Dersom de ikke omvendte seg innen 120 år, ville straffen komme.

E. Ondskapen øker

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

LES 1 Mos 6,5 og 11.1

De fl este mennesker fulgte den gudløse veien Kain valgte.
− De ble mer og mer syndige.
− De forkastet Guds budskap og ville ikke tro på Ham.
De var alle født syndere fordi de var Adams etterkommere.
De elsket synden og ville ikke gi Gud rett.

Sammenlign:
Det var ikke bare de som levde i Noahs dager som var Adams etterkommere, 
men alle vi som lever i dag er det også. Vi ble alle født som syndere, skilt 
fra Gud.
Menneskene synder også fordi de elsker synden. Ingen kan skylde på 
andre enn seg selv. Vi kan ikke skylde på Adam eller Gud eller Satan. Vi 
har selv valgt å synde.

De som levde på Noahs tid ville ikke ha noe med Gud å gjøre enda de visste 
at Han eksisterte.
− Overalt rundt dem kunne de se Hans skaperverk, men de takket ikke Gud, 

og de trodde ikke på Ham.
− Gud talte også til dem gjennom menn som ble kalt profeter.

En av Sets etterkommere, Enok, var en av Guds profeter.
Nå talte Gud gjennom Noah.
Noah forkynte Guds budskap til folket, men de ville ikke omvende seg.

− De ville ikke unnskylde sin oppførsel.
− De gjorde opprør imot Gud.
− De var opptatt med materielle ting, kroppene sine og alt de kunne ønske seg 

i livet.2

De var selvgode, selvopptatte og storskrytende.
De ville ha det alle andre hadde.
De kranglet og sloss hele tiden.
De var onde, og mange var mordere.
De lurte hverandre, løy og forførte hverandre.
De baktalte og satte ut onde rykter om hverandre.

2Se Romerbrevet 1,29-32.
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De brydde seg ikke om Guds ordning for ekteskapet; mennene hadde mange 
koner og var ikke trofaste imot familiene sine.

F. Gud så den vantro verden og synden de levde i.

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

LES 1 Mos 6,5 og 12.

Gud så all synden de gjorde.
− Kanskje prøvde de å skjule sine løgner, moralske synder; det at de stjal og 

myrdet.
− Men ingenting var skjult for Gud; Han så alt.

Gud ser alt hele tiden.
Ingen kan skjule noe for Ham.
Gud er overalt hele tiden.
Han vet hva vi tenker og ser alt som er gjort i det skjulte.

G. Gud bestemte seg for å ødelegge verden.

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

LES 1 Mos 6,6-7.1

Menneskene var så onde at Herren sa Han ville ødelegge dem og alt på jorden 
som Han hadde skapt og gitt til dem.

Tenk over:
Tror du virkelig at Gud ville ødelegge alle som ikke ville omvende seg og tro 
på Ham? Ja, Gud gjør det Han sier.

Sammenlign:
I Edens hage sa Gud til Adam og Eva at dersom de spiste av frukten av 
Kunnskapens tre, ville de dø. De var ulydige og døde, akkurat som Gud 
hadde sagt. Gud gjorde det klart for Kain og Abel at dersom de ville komme 
til Ham og bli mottatt, måtte de ta en sau og drepe den slik at blodet rant ut. 
Gud mente det Han sa. Han forkastet Kain fordi han kom på sin egen måte. 
På Noahs tid sa Gud at Han ville ødelegge jorden og alt liv som var på den, 
ved å sende en stor fl om. Gud ville la det regne, enda det aldri hadde regnet 
før. Holder Gud sitt Ord? Var dette bare trusler?
Hvor mange ganger har du truet med å gjøre ting når du var sint, og 
så glemte du det når du hadde fått roet deg? Hvor mange ganger har 
foreldrene dine truet med å straffe deg, og så latt deg gå uten å gjøre noe 
med det? Er Gud slik som oss? Sier Han ting bare for å skremme? Nei! Gud 
gjør alltid det Han sier.

H. Gud var nådig imot Noah.
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Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 

selv.

Fordi Gud er full av kjærlighet og miskunn, ville Han spare én familie.

LES 1 Mos 6,8-10.

Noah var født som synder under Satans kontroll, akkurat som alle andre av 
Adams etterkommere.
− Noah fortjente ikke å bli frelst av Gud.
− Han fortjente også å bli straffet.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud.
Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 

plan.

Men Noah kom til Gud akkurat som Abel, Set og Enok, med blodet av et 
dyr.1

− Noah hørte på Guds Ord.
− Han omvendte seg, trodde og kom til Gud på den måten Gud hadde sagt.
− Noah stolte på at Gud ville frelse ham ved Frelseren som skulle komme.
Fordi Gud er nådig, tilgav Han Noah og tok imot ham.
Vi har snakket om nåde tidligere - la oss se om vi kan huske hva ordet ”NÅDE” 
betyr.

VIS PLAKATEN, ”NÅDE” [Les defi nisjonen mange ganger og la barna si det 
høyt sammen.]

I. Gud gav instrukser til Noah

Tema:  Gud samtaler med menneskene.

På grunn av at menneskene var så onde og ikke ville vende om og komme til 
Gud, bestemte Han å ødelegge hele jorden.
Men hva med Noah og hans familie?

LES 1 Mos 6,13-21.

Gud fortalte Noah at Han ville sende en stor vannfl om som skulle dekke hele 
jorden.
Gud sa også til Noah at han skulle bygge en stor båt slik at alle som trodde på 
Gud, kunne bli frelst.

1At Noah kom til Herren med blodoffer, ser vi: 1)  i 1. Mos. 8,20 - han ofret brennoffer, og 
2) Skriften har ikke noe annet mønster for tilgivelse for synd. Før Jesus Kristus kom alle 
som trodde på Gud med et dyr som offer. Noe som viste at de trodde Guds løfte om at Han 
skulle sende en Frelser.
3. Mos. 17,11 og Hebr. 9,22b illustrerer klart dette prinsippet.
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Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 
plan.

− Denne båten måtte bli bygd akkurat slik som Gud sa til Noah.
Noah måtte følge Guds instrukser.
Arken måtte bli bygd etter Guds plan.

Sammenlign:
Det var akkurat som med klærne til Adam og Eva. Klærne de laget selv, ble 
ikke godtatt av Gud. Klærne måtte være slik Gud ville ha dem. På samme 
måte var det med Kain og Abels offer. De måtte gjøre det akkurat som Gud 
hadde sagt. Arken måtte også bli bygd etter Guds plan.

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

Gud visste akkurat hvordan arken skulle bli bygd. Han gav Noah nøyaktige
instruksjoner.1

Tenk over:
Vi vet ikke nøyaktig hvordan arken så ut, men i Bibelen gir Gud oss mål 
som vi kan forstå også i dag. Målene for arken som Gud gav Noah, var den 
samme lengde, bredde og høyde som store havgående skip, bygd på 1900 
-tallet, har. Gud skapte universet; Gud satte inn lovene som gjelder for at 
ting skal fl yte; Gud hadde ingen problemer med å skape den rette formen for 
et stort skip! Og for at vi skal vite det, aldri hadde et så stort skip som arken 
blitt bygd før i det tjuende århundre!
Dette er interessante detaljer som minner oss på Guds store kunnskap, og 
sannheten i Bibelen.

− Men det er et veldig viktig punkt vi spesielt må huske når det gjelder måten 
Gud gjorde det på da Han fortalte Noah om at ha skulle bygge en båt.

− Gud sa til Noah at ha skulle lage bare ei dør på siden av arken.2

VIS PLAKATEN, ”EI DØR.”

Det var bare en vei de kunne gå inn.
Alle menneskene og dyrene som skulle bli frelst fra Guds dom, måtte gå inn 
i arken gjennom denne døra .
Det var bare en ark hvor menneskene kunne bli frelst fra Guds vrede, og det en ark hvor menneskene kunne bli frelst fra Guds vrede, og det en ark
var bare ei dør  hvor de kunne gå inn i arken.

J. Noah var lydig imot Gud.

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

LES 1 Mos 6,22.

2Pass på at du får klart fram at det var bare ”ei dør” og ”en ark.” Senere vil du referere til dette 
når du underviser om Jesus Kristus, som er den ”ene veien” til frelse.
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Noah trodde på Gud.
− Han stolte på Gud og var avhengig av Gud for å frelse seg selv og 

familien
sin fra fl ommen som Gud hadde sagt Han ville la komme.
Husk at det aldri hadde regnet før.
Til nå hadde verden blitt vannet av tåke som steg opp av jorden.
Ingen hadde sett regn.
Likevel trodde Noah at Gud ikke kunne lyge når Han sa at Han ville sende 
en vannfl om.

− Noah trodde Gud, derfor var han lydig imot Gud og bygde arken.

K. Gud sa at Noah skulle ta familien sin, dyrene og fuglene inn i arken.

LES 1 Mos 7,1-5.

Noah advarte folket imot Guds dom som skulle komme.
Folket på Noahs tid tok ikke imot advarselen som ble gitt gjennom Noah.

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

Gud ventet tålmodig i 120 år på at de skulle forandre innstilling, men da ville 
Han ikke vente lenger; da var tiden inne for Gud til å straffe dem.1

Tema:  Gud samtaler med menneskene.

Før det begynte å regne sa Gud til Noah at han skulle ta familien sin og de 
utvalgte dyrene med inn i den ferdigbygde båten.

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

Noah visste at Gud ville ødelegge hele verden.
Han trodde også at bare Gud kunne frelse ham og familien hans, så han gjorde 
hva Gud sa.
Gud frelset ikke Noah fordi han var et godt menneske.
Gud frelste Noah fordi han var enig med Gud og stolte på Ham.

L. Alle gikk inn gjennom den ene døra .

Tema: Mennesket kan komme til Gud bare i samsvar med Guds vilje og 
plan.

LES 1 Mos 7,15-16.

Alle i Noahs familie gikk inn i arken gjennom den ene døra  som Gud hadde 
bedt Noah lage.
− Dette var den eneste veien inn til å bli frelst fra vannfl ommen og Guds store 

vrede over synden.
− Alle dyrene gikk også inn i båten gjennom den ene døra  som var på den.
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M. Gud lukket døra etter dem.

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

Etter at alle hadde kommet inn, lukket Gud døra .
Tenk over:

” ... Og Herren lukket etter dem” (v. 16)! Noen ganger leser vi vidunderlige 
ting i Bibelen uten å legge merke til hva Gud har sagt! Gud selv lukket Noah 
og familien og alle dyrene inn i den trygge arken.

Gud ville ikke gi folket mer tid til å forandre innstilling og komme til tro.
− Da Gud lukket døra , var det for sent. Selv om de skrek og ropte utenfor døra 

kunne de ikke komme inn i arken. Noah kunne ikke åpne for dem fordi det 
var Gud som hadde lukket døra. De hadde ingen måte de kunne bli frelst 
på.

− De som var inne i båten, var trygge fordi Gud hadde lukket dem inn.
− De utenfor båten hadde ingen mulighet til å komme unna Guds vrede, fordi 

Gud hadde lukket døra  for dem.

Sammenlign:
Da Gud sendte Adam og Eva ut av Edens hage, bort fra Livets tre, kunne 
de da komme tilbake til hagen igjen? Nei, veien tilbake var stengt! Når Gud 
bestemmer at det er tid for å straffe verden, fi nnes det ingen mulighet til å 
komme seg unna.

N. Gud ødela alle som var utenfor arken.

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

LES 1 Mos 7,17-23.

Etter at Gud hadde lukket døra  til arken, lot Han det begynne å regne.

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

autoritet.

− Gud har kontroll over hele verden, regnet, vinden, solen, månen, stjernene 
og alle andre ting.

− Han skapte alt dette, og Han kontrollerer det alt sammen.
Det var så mye vann, at det dekket hele verden - også den høyeste 
fjelltoppen.
Hvor kom alt vannet fra?

− Hvordan så verden ut i begynnelsen?
Den var i mørket og store vann dekket hele jorden.

På den første dagen skapte Gud lyset.
På den andre dagen skapte Han luften og den blå himmelen, og Han plasserte 
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mye av det vannet som hadde vært på jorden, over lufthimmelen, antagelig 
som et lag av tåkedis som lå rundt hele jorden.

− Når da Guds time var inne for å sende en vannfl om over jorden, lot Gud 
vannet som Han hadde plassert over lufthimmelen, falle tilbake på jorden 
som regn.

− Dette var ikke noe vanlig regn; det var et skybrydd!
− Det kom også vann nedenfra, fra kildene nede i jorden. Opprinnelig var 

antagelig elvene og bekkene forsynt fra grunnvannet nede i jorden.
Gud har kanskje latt store jordskjelv og vulkanutbrudd åpne jordskorpen slik at 
store vannmasser strømmet ut over jordens overfl ate (1 Mos. 8,2).

Tema: Gud er allmektig.
Gud kan gjøre alt.
− Ingenting er umulig for Ham.
− Han alene er allmektig.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 10,
”NOAHS ARK”

Gud lot det regne i 40 dager og netter, helt til hele jorden var dekket med vann, 
også den høyeste fjelltoppen.
Alle som var utenfor arken, ble ødelagt av Gud.
− Bare Noah og hans familie hadde trodd Gud og gått inn i arken.
− Alle de andre hadde nektet å tro, og Gud ødela dem alle.

O. Konklusjon.

Gud er tålmodig - Han ventet i 120 år på at menneskene skulle omvende seg 
fra sin onde vei.
De hadde ingen unnskyldning for sine synder.
De ville bare ikke høre på Gud, enda Han ved Noah advarte dem igjen og 
igjen.
Så, i et øyeblikk, midt i deres syndige liv, ble de tatt av fl ommen.
Alle menn, kvinner og barn utenfor arken døde i fl ommen.
Gud er hellig og rettferdig.
Han er en Gud som elsker, men Han er også en Gud som ikke tåler synd.
Men Noah og familien hans trodde Gud, og Han bevarte dem trygge inne i 
arken.
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SPØRSMÅL

1. Hvilken holdning hadde de fl este mennesker på Noahs tid? De 
tenkte bare på å tilfredsstille seg selv. De var selvgode og onde. De 
var ikke interessert i å kjenne Gud og leve for Ham.

2. Hvem talte til menneskene og sa at de måtte forandre holdning 
og komme til Gud i tro? Gud Den Hellige Ånd.

3. Hva sa Gud Han ville gjøre på grunn av at menneskene ikke 
ville vende om? Gud sa Han ville ødelegge alt levende på jorden.

4. Fortjente Noah å bli frelst fra Guds straff? Nei, Noah var også en 
synder. Han fortjente å dø som alle de andre.

5. Hvorfor bestemte Gud at Han ville frelse Noah? Fordi Noah var 
enig med Gud i at han var en synder og stolte på at Gud ville frelse 
ham ved Frelseren som skulle komme.

6. Hva sa Gud at Noah skulle gjøre? Gud sa at han skulle bygge en 
ark.

7. Lot Gud Noah bygge arken etter sin egen ide? Nei, den måtte bli 
bygd nøyaktig etter Guds befaling.

8. Det var en viktig ting vi skulle huske om arken, hva var det?
Arken hadde bare en dør . Det var bare en vei inn i arken. Alle som 
ville bli frelst fra Guds dom, måtte gå inn gjennom den ene døra .

9. Hva annet gjorde Noah mens han bygde arken? Han fortalte 
folket at Gud hadde sagt at Han ville sende en vannfl om som skulle 
ødelegge hele verden.

10.Hadde menneskene sett regn før? Nei, det hadde aldri regnet før.

11.Tok folket imot det Noah sa og forandret holdning? Nei, de 
nektet å tro på det Gud sa.

12.Hvor lenge ventet Gud i Noahs dager på at menneskene skulle 
vende om og tro på Hans Ord? I 120 år.

13.Hvordan kom de som ble frelst fra dommen, seg inn i arken?
Alle gikk inn gjennom den ene døra  som Gud hadde sagt at Noah 
skulle plassere på siden av arken.

14.Hvorfor lukket Gud døren ? For at de som var inne i arken skulle 
være trygge, og de som var utenfor ikke skulle komme inn.

15.Kan noen komme seg unna når Gud har bestemt at det er tid 
for å straffe synden? Nei.

16. Hvordan gjorde Gud at vannfl ommen dekket hele verden? Gud 
lot vannet, som Han plasserte over lufthimmelen på den andre dagen 
i skapelsen, komme tilbake til jorden, og Han åpnet ”kildene i det 
store dyp.”

17.Ble noen av de som var utenfor arken frelst? Nei, de døde alle 
sammen.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    LEKSJON 14

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 - Esekiel 18,32
Mens barna skriver ned dette verset, kan du minne dem på at Gud elsker
menneskene og vil at alle skal tro på Ham. Minn om at Gud gav folket 120 
år til å omvende seg på Noahs tid.

2. Hør etter
Del ut tegneutstyr til å lage plakater som viser hvordan Gud kommuniserte 
med menneskene på Noahs tid.

Diskuter:
Hvordan snakket Gud til menneskene i Noahs dager? (Gjennom 
skaperverket og gjennom profeter.) Hvordan snakker Gud til folk i dag? 
(Gjennom skaperverket og gjennom Bibelen.)
Hva var Guds budskap til menneskene på Noahs tid? ( At Han ville gi 
dem 120 år. Dersom de ikke ville vende om innen 120 år, ville Han straffe 
dem.)
Hørte de på Guds advarsel og vendte om? (Nei.)
Lag tegninger om hvordan Gud talte til menneskene på Noahs tid.
Understrek at Gud samtaler med menneskene.

3. Noah trodde Gud.
Gjør i stand to plakater før møtet. Merk den ene, Noah; og den andre, 
Menneskene på Noahs tid. Skriv ned setningene som er skrevet i 
diagrammet nedenfor, på papirstrimler. Lim dem på etterhvert som du 
underviser.

Mens du gjennomgår leksjonen, kan du holde opp papirremser og spørre, 
“Hvem... (var en synder)? Når barna svarer rett, kan de få lime strimmelen 
på den riktige plakaten.

NOA

Var en synder
Fortjente straff
Hørte på Gud
Trodde Gud
Stolte på at Gud ville frelse han
Ble ikke ødelagt i vannfl ommen

MENNEKSER PÅ NOAS TID

Var syndere
Fortjente straff
Ville ikke høre på Gud
Trodde ikke på Gud
Stolte ikke på Gud
Ble ødelagt i vannfl ommen
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Diskuter:
Hva var likt med Noah og de andre menneskene? La oss legge vekt på 
ordene, ”var en synder/ var syndere” og ”Fortjente straff” på plakatene 
våre.
Fortjente Noah å bli frelst fra Guds straff? (Nei, han var også en synder.)
Hvorfor frelste Gud ham da? (Noah trodde Gud, og Gud frelste han av 
nåde.)
Minn om at menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

4. Guds nåde.
La barna få tegneutstyr til å lage sine egne kopier av plakaten om nåde.
Minn om at Gud er nådig.

5. Gud lukket døra .
La barna tegne hva som skjedde da Gud lukket døra  inn til arken og lot 
vannfl ommen komme.

Diskuter:
Hvem lukket døra  til arken?
Hvordan vil du beskrive situasjonen til Noah og familien hans da fl ommen 
kom? (De var trygge inne i arken.)
Hva med menneskene utenfor arken? Var det noen måte de kunne bli reddet 
fra straffen på? Kunne de svømme til lands hvor de var trygge? Kunne de 
klatre opp på et hus for å være trygge? Kunne de klatre opp i et høyt tre for å 
komme seg unna fl ommen? Kunne de klatre opp på den høyeste fjelltoppen 
i verden for å berge seg? Kunne de komme seg inn i arken? (Nei, Gud hadde 
lukket døra .)
Tegn et bilde som viser forskjellen på hvordan de hadde det inne i arken og 
hvordan de hadde det utenfor da vannfl ommen kom.
Minn om at Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for 
synd.

6. Noahs ark og den fortapte verden.
La barna se i bøker om Noahs ark og vannfl ommen. (Noah’s Ark and the 
Lost World, av John D. Morris, Ph.D.., utgitt av Master Books, El Cajon, 
CA, 1988.)



Navn:______________________________

GUD forkaster Kain og hans offer,
men aksepterer Abel og hans offer

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

TILHØRE, FRELSER, SYNDER, GUD, TRODDE, SYNDER,
SKILT, ELSKET, OFFER

1. Hvem gir en person liv? ___________

2. Fordi faren Adam syndet, var Kain og Abel født som syndere, _________ fra 

Gud.

3. Gud godtok Abels offer fordi Abel var enig med Gud i at han var en ________

Abel trodde at bare Gud kunne frelse ham fra den evige straff. Han stolte på 

at Gud ville sende en ______________, akkurat som Han hadde lovt Adam 

og Eva. Abel kom med en sau, drepte den og lot blodet renne ut, akkurat som 

Gud hadde sagt de skulle gjøre.

4. Et ________ er en gave som blir gitt til Gud for å vise at en er enig med Gud 

i at Han er større enn alle, Han er hellig, og å vise at en er enig med Gud i at 

straffen for synd er død. Vil Gud at vi skal ofre dyr til Ham i dag?   JA       NEI

5. Gud forkastet Kain og hans offer fordi Kain ikke var enig med Gud i at han var 

en _________ og at bare Gud kunne frelse ham fra den evige straff. 

Kain _________ ikke på Gud. Kain kom ikke til Gud med et slikt offer som Gud 

hadde sagt de skulle komme med.

6. Gud snakket med den sinte Kain fordi Gud ___________ Kain og ville at han 

skulle være enig i at han var en synder og komme med rett offer til Gud.

7. Trodde Kain og var enig med Gud?  JA  JA  JA NEI

8. Gud vil straffe all synd som menneskene gjør mot andre, fordi menneskene 

___________ Ham. Når vi skader andre mennesker, synder vi egentlig imot 

Gud.

Når du er ferdig med spørsmålene, kan du slå opp i Salomos ordspråk 14,12 
og skrive ned verset på baksiden av dette arket. Lær det utenatt og se om du 
klarer å skive det ned etter hukommelsen. 

Repetisjon 14
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SAMTALE 14  SAMTALE 14  SAMTALE 14 Gud dømte verden og utfridde Noah

Terje: Husker du gutten jeg fortalte om, som ble tatt på skolen for tyveri?
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg husker det.
Terje: Nå er han tilbake på skolen igjen.
Onkel Dagfi nn: Hvordan er han nå da?
Terje: Han er akkurat den samme - kanskje han er verre!
Onkel Dagfi nn: Hva mener du?
Terje: I dag skrøt han av alt han hadde tatt uten å bli oppdaget.
Janita: Jeg har tenkt på det der.
Onkel Dagfi nn: På hva da, Janita?
Janita: Det at en ikke blir tatt - altså, stjeler noe eller gjør noe galt, uten at noen 
vet om det. En får ikke noe straff da, gjør en vel?
Onkel Dagfi nn: Det der stemmer nok ikke, Janita. Husker du hva som skjedde 
med Adam og Eva da de ble drevet ut av hagen? Tror du de kunne snike seg inn 
igjen uten at Gud så dem?
Janita: Nei, Gud ser alt.
Onkel Dagfi nn: Akkurat. Han ser og vil straffe all synd.
Terje: Synden ingen vet om også?
Janita: Gud vet om det!
Onkel Dagfi nn: Ja, Han gjør det. Han forandrer aldri mening om straffen for 
synd. Straffen for synd er død. Det var det Han sa til Adam og Eva i hagen, og 
det er akkurat det samme i dag.
Terje: Hva med små synder?
Onkel Dagfi nn: Synd er synd, Terje. Gud er hellig. Han vil aldri godta synd. 
Synd skiller oss fra Gud. Vi er alle født som syndere. Bare Gud kan gjøre en vei 
for syndige mennesker så de kan komme til Ham.
Janita: Onkel Dagfi nn, jeg har et spørsmål: Hvis synd er så forferdelig, og Gud 
vil straffe all synd, hvorfor synder folk da?
Onkel Dagfi nn: Godt spørsmål. Det står at menneskene liker synden mer enn 
de elsker Gud.
Terje: Det er forferdelig!
Onkel Dagfi nn: Ja, Terje, det er det. I Bibelen står det at en gang i historien, var 
menneskene så syndige at de tenkte bare på synd hele tiden.
Janita: De kunne ikke ha hatt en onkel som deg!
Onkel Dagfi nn: Hm, de hadde Noah, og Bibelen sier at han var rettferdighetens 
forkynner.
Terje: Mener du ”Noah” i fortellinga om arken?
Onkel Dagfi nn: Akkurat. Gud advarte folket i Noahs dager i 120 år og sa at de 
måtte vende om. Noah var mannen Gud brukte til å fortelle dem sannheten, men 
folket nektet å høre. De tenkte bare på seg selv og på å nyte livet.
Janita: Men handler ikke den historien om arken og dyrene?
Onkel Dagfi nn: Det er bare en del av historien. Den viktigste delen handler 
om Guds dom over synden og hvordan Han reddet Noah og familien hans. De 
trodde Gud, og Gud frelste dem.
Terje: Kanskje det er dumt å spørre, men er dette virkelig en sann historie? Har 
det virkelig vært en vannfl om og en ark?
Onkel Dagfi nn: Det er helt sikkert at det har vært en vannfl om og en ark. Dette 
er en svært viktig del av historien - da Gud dømte hele verden og reddet Noah 
og familien hans. Du kommer til å bli overrasket over alle detaljene Gud har 
gitt oss i Bibelen. Husk at fortellingen er Hans historie - Guds historie! Bibelen 
er sann!


