
LEKSJON 15

- Gud husker Noah og alle i 
arken. Gud sprer folket som 

gjorde opprør ved Babels tårn -
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DETTE ER FOR LÆREREN

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

OVERSIKT

I denne leksjonen får vi med slutten av historien om Noah og familien hans, og 
om hvordan de bosatte seg på jorden etter fl ommen.
Listen over hedningenasjonene, 1. Mos. 10, er nevnt, og så går vi inn i historien 
om Babels tårn.
Vi legger trykket på Guds allvitenhet og Hans suverene kontroll over 
historien. Det blir klart demonstrert ved at Gud sprer menneskene som 
gjør opprør ved Babels tårn, ved å forvirre tungemålene deres.

Bibelhenvisninger: 1 Mos 8,1-4; 14-17; 9,1-2; 12-15; 11,1-9 
Jer 50,5-40; Salme 19,2-4; Rom 1,18-32; Salme 139; Esek 18,4.

MINNEVERS: Jesaia 45, 18

MÅL: 
• Å vise at Gud ikke vil tolerere noe forsøk på å overta Hans autoritet.
• Å vise hvordan våre forskjellige språkgrupper har utviklet seg som et 

resultat av at Gud grep inn.
• Å vise Guds suverenitet i alt menneskene foretar seg.

DENNE LEKSJONEN HJELPER BARNA TIL
• Å forstå at Gud ikke vil overse stolthet og opprør imot Ham.
• Å forstå at Gud er den ypperste og suverene.
• Å bli klar over at alle deler av historien er grunnet i Guds handlinger og 

planer.
• Å se at Bibelen presenterer ei sann historie om menneskene.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN

Mange ganger har vi hørt historier som blir fortalt omtrent slik: “På denne 
tiden strakte dette riket seg ‘herfra til dit,’ men på grunn av ‘det og det’ 
problemet, gikk det nedover med dette riket. I dag kan vi bare se ruinene av 
det som engang var en høyt utviklet sivilisasjon.” I 1. Mosebok 11 gir Gud oss 
informasjon om en by som vokste fram og deretter falt i ruin. Vers 4 viser hva 
som var drivkraften hos de ivrige bygningsmennene: “oss” og ”vi.” Versene 
7 og 8 gir oss Guds konklusjon på prosjektet: ”... la oss stige ned og forvirre 
deres språk så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra 
ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.”
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Denne avgjørende forandringen i menneskets historie ble planlagt og utført av 
Herren! Ville det ikke ha vært interessant å høre Guds sanne historie om alle 
store byggeprosjekt og sivilisasjoner, og deres fall?
Babylon ble gjenoppbygd senere, etter at de første bygningsmenn hadde blitt 
spredt av Gud. Men den ble etterhvert så gjennomsyret av ondskap, at Gud lot 
den falle totalt i grus. Den har vært uten innbyggere til den dag i dag.1

Babylon er et virkelig sted med et budskap til vår tid fra vår store og suverene 
Gud. Gud vil ikke tillate at mennesker opphøyer seg selv og gjør opprør imot 
Ham. Han dømmer synd og bruker sin makt til å utføre det Han har til hensikt 
å gjøre.
Gud er den suverene, som har full kontroll over alle menneskene foretar seg. 
Alle forsøk på å forklare historiens gang, må inkludere vår Skaper og suverene 
Gud. I senere år har Hans navn blitt ”visket ut” av de verdslige historiebøkene 
av de som følger humanistisk tenkning. Men Hans navn kan aldri bli slettet fra 
sannheten! Barna må få vite om historiens Gud - Bibelens Gud.

BILDER

• Kronologisk bilde nr. 11, ”Noahs offer og regnbuen”
• Kronologisk bilde nr. 12, ”Babels tårn”
• Kart over Midtøsten
• Kronologisk oversiktskart
• Plakat 1, ”Vi lærer om Gud” - brukes til å understreke temaene.

SPESIELLE FORBEREDELSER

• Forbered alle oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (i slutten av 
denne leksjonen). Lag kopier til barna av Repetisjon - 15 og Samtale - 15 
(bakerst i denne leksjonen). Ta med blyanter til barna.

• 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.

NÅR DU UNDERVISER DENNE LESKJONEN

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 gjennomgang av Bibelen. Hold deg 
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.

1Det er interessant å legge merke til at Gud ikke bare har latt oss få den bibelske fortellingen, men også 
latt oss avdekke noen av ruinene av selve Babylon. Selv om vi ikke vet nøyaktig stedet hvor tårnet ble 
bygd, kan en se mange ruiner av tårn i området; det er sannsynligvis mange ruiner der som ikke er blitt 
utgravd enda.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 14 ved å gjennomgå “Repetisjon - 15”
Les Samtale - 15. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Har du noen gang lurt på hvorfor menneskene rundt om i verden snakker så 
mange forskjellige språk?
Bibelen har svaret.
Vi skal se på svaret om en liten stund.
Først skal vi avslutte fortellingen om Noah og familien hans.

B. Gud husket Noah og de som var inne i arken.

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

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

LES 1 Mos 8,1-4 og 14-17.

Gud bevarte Noah og familien hans og alle dyrene trygt i arken.
−  Ikke en av dem døde.
−  Gud husket dem, og Han stoppet regnet.
−  Han sendte en sterk vind til å tørke opp vannet, og det tørre land kom fram 

igjen.
−  Gud har kontroll over regnet og vinden.
  Gud forandrer seg aldri; Han glemmer aldri.
-  Han glemte ikke Noah og de andre i arken.
-  Han gjør det Han sier.
-  Han sa Han ville frelse dem, og Han gjorde det.
-  Han sa Han ville ødelegge alle utenfor arken, og Han gjorde det.

PEK PÅ ARARATFJELLET PÅ KART 1 (der som det nå heter Tyrkia).
Tenk over:

Du har kanskje hørt om mange oppdagelsesreisende, som igjennom mange 
år har prøvd å fi nne arken på Ararat-fjellet. En dag vil kanskje Gud la 
menneskene fi nne arken der i isen. Men det vi trenger å huske, uavhengig 
av om arken blir funnet eller ikke, er at fortellingen om Noah og arken og 
vannfl ommen er sann.
Mange vitenskapsmenn ser nå at den bibelske fortellingen om fl ommen, er 
den sanne vitenskapelige forklaringen på alle fossilene som fi nnes av dyr 
som dinosaurer og andre dyr som er utryddet. 
Den store fl ommen er også grunnen til mange av fjell- og landformasjonene. 
Disse ble ikke dannet over mange millioner av år (som noen lærer), men 
ble formet av fl ommen. Jo mer vi lærer om Bibelen, jo mer ser vi at Guds 
Ord er ei utrolig nøyaktig, vitenskapelig historie.
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C. Gud gav sine påbud og løfter til Noah.

Tema: Gud samtaler med menneskene.

LES 1. Mos. 9,1-2.

Gud gav Noah og hans sønner, Sem, Kam og Jafet, autoritet over dyrene, 
fuglene og fi skene, akkurat som Han gav det til Adam i begynnelsen.
−  Verden og alt som er i den tilhører Gud.
−  Men Han gav det til menneskene, så de kunne passe på det for Ham.

D. Gud gav regnbuen som et tegn.

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

LES 1 Mos 9,12-15.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 11
”NOAHS OFFER OG REGNBUEN”

−  Regnbuen ble gitt som Guds tegn for å vise at Han aldri ville ødelegge jorden 
ved en vannfl om.

LES Salme 6-10.

−  Mange tusen år er gått siden vannfl ommen.
−  Gud har holdt sitt løfte.
−  Når du ser regnbuen, husk at Gud gav den som et tegn på at Han aldri vil 
  ødelegge verden ved en fl om igjen.
−  Gud er til å stole på.

E. Guds fortelling om nasjonene

Se i Bibelen på kapittel 10 i 1 Mosebok.
Dette kapittelet blir ofte kalt ”Listen over nasjonene.”
Her har Gud skrevet ned generasjonene etter Noahs sønner.
PEK PÅ ”LISTEN OVER NASJONENE” PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTS-KARTET.

På samme måte som vi alle har vår opprinnelse i Adam, så har vi også vår 
opprinnelse et sted i 1 Mosebok



Notater

6

F. Menneskene har en stolt og opprørsk holdning

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

LES 1 Mosebok 11,1-4.

Mange år er gått siden Gud frelste Noah, hans kone og de tre sønnene med 
koner, fra den store vannfl ommen.
Igjen var det mange mennesker som levde på jorden.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 12 
”BABELS TÅRN”

De fl este av Noahs etterkommere glemte den forferdelige dommen Gud hadde 
sendt over jorden.
Men vilje vendte de seg bort fra Gud.
−  De nektet å tenke over hva som var Guds vilje for dem.
−  De ville ikke kjenne og tro på Herren slik som Abel, Set og Noah.

De var under Satans innfl ytelse.
−  De ville bli store og betydningsfulle.
−  De var ikke interessert i å kjenne Gud og tilbe og tro på Ham og Hans Ord. 

Blant disse menneskene var våre forfedre.
−  De hadde hørt om fl ommen, de visste at Gud var deres Skaper.
−  Hver dag og hver natt kunne de se Hans store makt i skaperverket.
−  Gud fortsatte å vise sin trofasthet mot det Han hadde lovt - at Han ikke
  skulle ødelegge jorden ved en vannfl om igjen - ved å vise regnbuen på 
  himmelen.
−  De hadde ingen unnskyldning  for ikke å tro på Gud.
−  Men de ville ikke gi Gud den ære Han fortjente, eller takke Ham for liv, 

helse, solskinn, regn og mat.1

−  De vendte seg med vilje bort fra det de visste var sannheten om Gud, og i 
sin tanke ble de forvent og onde.

  De laget etterligninger av mennesker og tilba dem.
  De tilba dyr og fugler.
  Til slutt tilba de slanger og krypdyr.

Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner og   
forfører. Han hater menneskene.
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Satan ledet våre forfedre til å gjøre opprør imot Gud.
−  Satan vil at menneskene skal tilbe falske guder.
−  Mange mennesker som lever i verden i dag, tilber solen, månen, stjernene, 
  fugler eller dyr.

Tenk over:
Synes du dette høres dumt ut? Husk, Satan er smart. Han vet om våre 
svakheter, og han vet hvilke løgner folk vil gå på.
Tilbedelse er det samme som å gi tankene og hjertet, tiden og pengene - ja, 
livet - til å tjene den tingen eller personen som vi tilber.
Hva er det utenom Gud folk tilber i dag? [La barna komme med forslag.]
Tilbedelse betyr at vi bøyer oss for noe verdifullt. Gud, og Gud alene, er 
verdt vår beundring og tilbedelse.
Satan bryr seg ikke om hva vi tilber, bare vi ikke tilber den eneste sanne  og 
levende Gud.

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

Gud er suveren.
−  Han og Han alene er Gud.
−  I Jesaia 42,8 sier Gud, ”Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen 

annen min ære eller de utskårne bilder[avguder] min pris.”
  Men de som bygde Babel (også kalt Babylon) tenkte ikke på den eneste 

sanne Gud.

PEK PÅ ORDET ”BABEL” PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTSKARTET

Menneskene i Babel tilba falske guder og tenkte på seg selv.
De ønsket å gjøre seg et stort navn

PEK PÅ KART 1 PÅ OMRÅDET DER BABEL LÅ, PÅ EUFRAT-TIGRIS 
SLETTEN.

−  I området til Eufrat-Tigris sletten er det mange rester etter tidligere 
sivilisasjoner som også viser store tårn eller ziggurats, kanskje noe lignende 
som Babels tårn. Disse tårnene er bygd av brent leire og tjære, akkurat som 
Bibelen sier.

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

Fordi folket ikke ville bli spredt utover jorden, begynte de å bygge tårnet i 
Babel.

LES 1 Mos 11,4.
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Hvem var det de tenkte på?1

Seg selv! Disse menneskene var fulle av stolthet og selvgodhet!
De skulle jo ha æret Guds navn, ikke seg selv!
Se på siste delen av verset igjen. Var det mer som var galt?
Husker dere hva Gud sa til Adam, og senere til Noah og hans etterkommere?

LES 1 Mos 1,28 og 9,1-2.

−  Gud hadde sagt til Adam og Noah at de skulle bli mange og herske over 
alle dyrene, fuglene og fi skene over hele jorden.

−  Gud ville ikke at alle menneskene skulle bo sammen på et sted og gjøre 
bare det de selv hadde lyst til.

−  Gud visste at dersom de bodde sammen, ville de snart glemme Ham og 
Hans vilje.

−  Menneskene var skapt av Gud for å gjøre Guds vilje på jorden.

Gud er Skaperen og den som eier oss alle sammen, samme hvor vi bor, 
hvilken hudfarge vi har og hvilket språk vi snakker.

Disse menneskene var ulydige imot den befaling som Gud gav til Adam og 
Noah.
−  De ville ikke bli spredt utover jorden slik som Gud hadde sagt.
−  De samlet seg på et sted, bygde en by og begynte å reise et høyt tårn.

G. Gud så dem.

Tema: Gud er alle steder hele tiden. Han vet alt.

Brydde Gud seg om disse menneskene som gjorde opprør?
−  Så Gud dem?
−  Visste Han hva de tenkte og hva de planla?
−  Brydde Han seg om hva de holdt på med?

LES 1 Mos 11,5.

Ja, Gud brydde seg om dem selv om de hadde glemt Ham. Gud ser alle 
mennesker samme hvor de er.

LES Ordspr 15,3.

−  Han er interessert i alle mennesker.
−  Han vet alt om oss. Hverken du eller jeg kan holde noe hemmelig for 

Gud. Han vet alt vi tenker, sier og gjør. Han er vår Skaper.
−  Alle mennesker tilhører Ham.
−  Til og med de som er skilt fra Ham på grunn av sin synd, hører Ham til.

1Se om barna legger merke til at det står ”la oss...la oss gjøre oss et navn...”
Se også om de husker Guds befaling til Noah og sønnene hans etter vannfl ommen.
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H. Gud spredte dem.

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

Kan noen kjempe imot Gud og vinne?
−  Da Satan var i Himmelen, prøvde han å kjempe imot Gud, men han tapte.
−  Englene som fulgte Satan tapte også da de gjorde opprør imot Gud.
−  Adam og Eva, Kain og de som levde på Noahs tid, tapte også da de gjorde 

opprør imot Gud.
−  Hvordan tror du det gikk denne gangen? Tror du Satan og folket vant?
  Ingen kan kjempe imot Gud og vinne. Han er større enn alle.

Nå skal vi lese om hvordan Gud ordnet opp i situasjonen.

LES 1 Mos 11,6-9.

−  Merk: Husker du hva Gud sa i begynnelsen? ”...La oss gjøre mennesker i 
vårt bilde...” (1  Mos 1,26).

Nå ser vi igjen Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd - de samtaler 
om hva de skal gjøre.

−  Herren gav folket forskjellig tungemål.
−  Fordi de ikke kunne forstå hverandre lenger, skilte de lag og fl yttet til 

forskjellige steder.
−  I løpet av mange år fl yttet de til fots eller ved hjelp av båter, til fjerne steder 

utover hele jorden.

Det var dette Gud hadde ment fra begynnelsen - at det skulle bo mennesker 
utover hele jorden og ikke bare på et lite område.

Tenk over:
Ofte hører vi forklaringer om hvordan historien har utviklet seg 
og hvordan menneskene har utviklet forskjellige språk. Dersom vi 
virkelig ønsker å vite den sannheten om begynnelsen og historien til 
menneskeslekten, må vi studere Bibelen.

Denne fortellingen fra 1 Mosebok forklarer hvorfor det er forskjellige 
nasjoner og raser, vi kan også fi nne historien til våre egne forfedre. Dette 
er begynnelsen til den rase og nasjonalitet du tilhører.

Våre forfedre vendte seg bort fra Guds sannhet som de kjente til, og fulgte 
tanker som Satan og hans ånder gav dem.

Det var noen få mennesker som fortsatte med å tjene den sanne og levende 
Gud, men de aller fl este vendte seg bort fra Gud.
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I. Konklusjon.

Ønsker du å forstå historien? Les Bibelen!
Gud forteller oss hva som skjedde og hvorfor.
Du har kanskje allerede lagt merke til et mønster i historien om forfedrene 
som ligner det vi ser i dag - menneskene gjør fremdeles opprør imot Gud.
Men Gud er den samme.
Han bryr seg om hvert enkelt menneske.
Han vet nøyaktig hva som skjer med hver enkelt.
Han dømmer synd i dag også.
Han kaller fremdeles på menneskene og vil at de skal komme til Ham.
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SPØRSMÅL

1. Hvordan kunne Gud gi Noah og sønnene hans makt over alle 
dyrene, fuglene og fi skene? Fordi verden og alt som er i den tilhører 
Gud.

2. Hva gav Gud til tegn på at Han aldri mer skulle ødelegge jorden
med en vannfl om? Regnbuen.

3. Har Gud holdt sitt løfte? Ja, Gud er trofast mot sitt Ord. Han lyger  
aldri.

4. Kjente menneskene som levde etter vannfl ommen sannheten om 
Gud? Ja.

5. Hvordan kunne de vite det?
a) Fortellingen om Gud som skapte alle ting og hvordan han dømte 
verden ved en vannfl om, ble fortalt fra generasjon til generasjon.
b) De kunne se at Han var en allmektig Skaper på alle ting i naturen. 
Solen, månen og alle stjernene vitnet om Ham.
c) Regnbuen var et tegn Gud selv hadde gitt menneskene.

6.Tilbad alle Noahs etterkommere Gud? Var de enige i alt Han 
hadde sagt og stolte på Hans løfte om at Han ville sende en 
Forløser? Nei, bare noen få trodde på Gud og tjente Ham.

7. Hva gjorde de fl este av menneskene?
a) De vendte seg bort fra Gud og det de hadde lært om Ham og fulgte 
løgnene til Satan.
b) De tilbad avguder som var formet som mennesker, fugler, dyr eller 
krypdyr. De tilbad også solen, månen og stjernene.

8. Hvem var disse menneskene? De var etterkommere av Adam og 
Noahs sønner, Sem , Kam og Jafet; og derfor er de våre forfedre.

9. Hvorfor begynte de å bygge tårnet i Babel?
a) For at de ikke skulle bli spredt utover hele jorden slik Gud hadde 
sagt.
b) For at de skulle bli mektige på jorden.

10. Visste Gud hva de holdt på med? Ja.

11. Vet Gud om alle hemmelige planer folk har? Ja, Han vet om alt 
sammen.

12. Hva gjorde Gud for å stanse dem i å bygge Babels tårn? Han
   gav de forskjellige familier forskjellige språk slik at de ikke kunne
   forstå hverandre.

13. Hva ble resultatet? Familiene skilte lag og fl yttet til forskjellige 
steder.

14. Hvordan fi kk våre første forfedre lære falske religioner? Fra
Satan og fra sine egne tanker, etter at de hadde vendt seg bort fra
sannheten om Gud.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    LEKSJON 15

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 - Jesaia 45,18
Hjelp barna med å lære dette viktige verset. Samtal om hva verset forteller 
oss om Gud. Nevn spesielt at Gud alene er Gud. Han skapte jorden for at 
den skulle bli bebodd. Han vil at det skal bo mennesker overalt, mennesker 
som tilber Ham og Ham alene, for Han er vår Skaper.

2. Ja/Nei
Denne oppgaven vil hjelpe barna til å se at Gud tar seg av menneskene på 
samme måte i dag som Han gjorde på den tiden de bygde Babels tårn.
Gi alle barna to kort hver. De skal skrive ”JA” på det ene og ”NEI” på det 
andre. De kan skrive store tydelige bokstaver. (Har du liten tid, kan du 
godt lage ferdig kortene på forhånd.)
Nå skal du stille spørsmål, og barna svarer ved å holde opp kortet med 
riktig svar.

a. Så Gud menneskene som planla å bygge Babels tårn? Ser Gud oss?
b. Kjente Gud til planene deres? Kjenner Gud til våre planer?
c. Kunne menneskene som planla å bygge Babels tårn, holde tankene sine 
hemmelig for Gud? Kan vi holde noe hemmelig for Gud?
d. Brydde Gud seg om hvert enkelt menneske som bodde ved Babels 
tårn? Bryr Han seg om hver enkelt av oss i dette rommet?
e. Var Gud Skaperen og rette eier av folket som levde ved Babels tårn? Er 
Gud vår Skaper og den vi tilhører?
f. Dømte Gud synden til folket som levde ved Babels tårn? Vil Gud 
dømme vår synd?
g. Ville Gud at folket i Babel skulle tro på Ham? Vil Gud at vi skal tro på 
Ham?

Understrek at Gud alltid er den samme; Han forandrer seg aldri. Han vet 
alt om oss, og Han bryr seg om oss, enda vi er syndere.

3. Forskjellige språk
Denne oppgaven skal hjelpe barna til å tenke over hvordan det var for 
folket i Babel når de begynte å snakke forskjellige språk.
Lær barna noen setninger på et fremmed språk. F. eks. ”God morgen” 
og ”Hvordan har du det?” Barna vil sikkert synes det er morsomt å lære 
andre språk.
Spill et kort utdrag av en kassett på et fremmed språk (eller ta med noen 
som snakker et annet språk til undervisningen og la ham fortelle ei kort 
historie.) 
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Så kan du spørre barna om de forsto hva som ble sagt. Spør om de ville ha 
hatt problemer med et språk de aldri hadde lært. Har noen av barna prøvd 
å prate med noen som snakker et annet språk?
Fortell barna at alle språk som fi nns i verden i dag, er et resultat av at Gud 
forvirret tungemålet til de som bodde ved Babels tårn.

4. Hvem kan kjempe imot Gud og vinne?
Denne oppgaven er en repetisjon av fortellinger som viser at ingen kan 
kjempe imot Gud og vinne.

Diskuter:
Vi har snakket om mange personer som gjorde opprør imot Gud. Husker 
du den første vi lærte om som gjorde opprør imot Gud? Han var den 
vakreste engelen Gud hadde skapt. Hva var det han hette? Husker du 
hvordan Satan ble stolt og bestemte seg for å bli like stor som Gud? Visste 
Gud om hva han tenkte? Visste Gud at han ville gjøre opprør? Lot Gud 
Satan vinne? Hva gjorde Gud?
Husker du da Kain bestemte seg for å bære fram et offer for Gud av det 
han selv hadde dyrket, i stedet for det Gud hadde bedt ham om? Godtok 
Gud Kains offer? Hvorfor ikke? Angret Kain på det han hadde gjort og 
omvendte seg til Gud? Kunne Kain være ulydig imot Gud uten at det 
gjorde noe? Hvilken straff fi kk Kain?
Hvordan var det med menneskene som levde på Noahs tid? Hvilken 
holdning hadde de? Var de lydige imot Gud? Disse menneskene gjorde 
opprør imot Gud, ikke sant? De ville ikke omvende seg og tro på Gud. 
Hva gjorde Gud? Var det noen av de som gjorde opprør som overlevde 
vannfl ommen? Kan noen kjempe imot Gud og vinne?
Hvordan vil du beskrive folket som bygde Babels tårn? På hvilken måte 
var de ulydige imot Gud? Lot Gud dem bare gå uten å straffe dem? Hva 
gjorde Gud?
Understrek at ingen kan kjempe imot Gud og vinne. Gud er større enn alle 
og står over alle. Han er den høyeste autoritet.



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

ØDELEGGE, TENKE, ENIG, EN DØR, ADVARTE, GUDS ORD

1. Gud, Den Hellige Ånd, minner menneskene på_______ _______ og forteller 

dem at de må tro på Gud.

2. De fl este mennesker som levde i Noahs dager, var opptatt med å ________ 

på seg selv.

3. Gud sa at dersom menneskene ikke ville omvende seg fra sin synd, kom 

Han til å __________ alle levende skapninger på jorden.

4. Gud fortalte Noah nøyaktig hvordan han skulle bygge arken. Arken skulle 

ha bare ____ ______

5. Noah var _______ med Gud i at han var en synder. Noah trodde at Gud en 

dag ville sende en Frelser som skulle frelse ham fra hans synd.

6.  Mens Noah bygde arken, ______________ han folket. Han sa at de måtte 

     omvende seg fra sine synder og tro på Gud.

BONUSSPØRSMÅL:

A. Fortjente Noah å bli frelst fra den evige straff?  JA   NEI

B. Var det noen utenfor arken som ble reddet?      JA  B. Var det noen utenfor arken som ble reddet?      JA  B. Var det noen utenfor arken som ble reddet?      JA NEI  

Navn:______________________________

GUD dømmer verden og frelser Noah

Repetisjon 15



Notater

15

SAMTALE 15 Gud husker Noah og alle i arken. Gud sprer   
   menneskene som gjorde opprør ved Babels tårn.

Terje: Onkel Dagfi nn, det er noe jeg har tenkt på.
Onkel Dagfi nn: Hva da, Terje?
Terje: Vi har hatt historie på skolen, og da så vi noen historieprogrammer på 
TV. Det var ingen som sa noe om Gud i de programmene.
Onkel Dagfi nn: Du følger godt med, Terje. Det stemmer nok det der. 
Menneskene tror ikke på Gud, og de vil ikke ta Ham med i de mektige 
gjerningene Han har gjort ned gjennom tidene.
Janita: Det er dumt. Gud er den største av alle!
Terje: Vet folk noe om Ham egentlig?
Onkel Dagfi nn: Godt spørsmål. De burde iallfall det. Det er mange mennesker 
som bare har hørt om Ham, og de er for opptatt med sine egne ting til å tenke 
på Gud.
Janita: Men Han er den viktigste av alle!
Onkel Dagfi nn: Det er sikkert, Janita, men ned gjennom historien har 
menneskene ikke brydd seg om å høre på Gud. De bryr seg ikke om Hans Ord. 
De lager seg falske guder som de tilber.
Terje: Men Gud skapte alle ting. Han er den største.
Onkel Dagfi nn: Folk er mer interessert i seg selv enn å lære om Ham som 
skapte dem.
Janita: Bryr ikke Gud seg noe om det da?
Terje: Janita, husker du ikke vannfl ommen?
Janita: Å ja, selvfølgelig! Gud dømte jo hele verden den gangen - fordi de 
nektet å tro på Ham!
Onkel Dagfi nn: Det er Gud som er hovedpersonen, sentrum i hele historien. 
Mange vitenskapsmenn har i senere tid blitt klar over at den bibelske beretningen 
om vannfl ommen, forklarer mye av det vi vet i dag om jorden. 
Terje: Sto hele jorden virkelig under vann?
Onkel Dagfi nn: Ja, Bibelen sier at vannet dekket hele jorden - det sto omtrent 
seksti meter over den høyeste fjelltoppen!
Janita: Det er temmelig mye vann!
Terje: Hva med dinosaurusene? Hvordan kunne de få plass i arken?
Onkel Dagfi nn: Har du noen gang sett en st.Bernhards hund utstilt i et lite 
hundebur i dyrebutikken?
Janita: Jeg har det - en valp, eller en baby dinosaurus! Den kunne få plass i 
arken!
Terje: Ja, det var lurt!
Onkel Dagfi nn: Det som er så fi nt med Gud, er at Han er trofast hele tiden. Selv 
om menneskene ble syndere, reddet Gud Noah og familien hans fordi de trodde 
på Gud. Det har alltid vært slik at de som tror på Gud er i mindretall, men Gud 
tar seg av dem.
Terje: Hva skjedde etter fl ommen? Begynte folk å tro på Gud da?
Onkel Dagfi nn: Dessverre, Terje. Menneskene var syndere, akkurat som nå. 
Men Gud er den samme; rettferdig, hellig og trofast.
Janita: Tror du Gud vet om at folk ikke bryr seg om Ham i dag?
Onkel Dagfi nn: Han kjenner hver en tanke vi tenker og hvert et ord vi sier, 
enda menneskene ikke tenker på Ham. Gud har skrevet ned alle menneskenes 
gjerninger.
Terje: Det er skremmende!
Onkel Dagfi nn: Jeg vil vise dere noe som står i Bibelen om da Gud dømte 
menneskenes synd, og det forandret hele historien.


