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Leksjon 

3 
Gud åpenbarte sin natur og sine 
egenskaper gjennom skapergjerningen. 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Det fantes ingen skapte ting før “begynnelsen.” (1 Mosebok 1:1) 

3. Bare Gud var der før begynnelsen. (5 Mosebok 33:27; Salme 90:2; Malakias 3:6; Johannes 17:4-5; 
Hebreerne 1:10-12; 9:14; Åpenbaringen 1:8) 

4. Gud valgte å skape universet og alt som er i det. (1 Mosebok 1:1; Salme 19:2; 95:1-6; 148:1-13; 
Daniel 4:35; Johannes 17:24; Apostlenes gjerninger17:24-25; Romerbrevet 1:20) 

5. Gud skapte alt av ingenting. (Job 38:4-11; Salme 148:5; Jeremias 23:23-24; 32:17; Hebreerne 11:3) 

6. Faren, Sønnen og Den Hellige Ånd var aktivt med i skapergjerningen. (1 Mosebok 1:1-2; Kolosserne 
1:16) 

7. Gud skapte alt godt for å gjøre alt klart for mennesket. (1 Mosebok 1:3-5; Matteus 5:48; 
Romerbrevet 5:8; 8:32; 2 Korinterne 4:6; Filipperne 1:6; 2:13) 

8. Konklusjon 

Ressurser som omtaler skapelsen 

“Answers in Genesis” http://www.answersingenesis.org 

“Creation Ministries International” http.www.creation.com 
 

Tips 

Undervis alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.  

1. Innledning 

 Vi vil begynne med å repetere. 

Lærer: Repeter forrige leksjon ved å stille repetisjonsspørsmålene. Svar er gitt i kursiv etter 
hvert spørsmål. 

 Hvilket påbud gav Jesus disiplene før Han for opp til Himmelen, og hvorfor er det samme påbud 
aktuelt også i dag? 

Jesus sa at de skulle “gå ut i all verden og fortelle evangeliet til hver skapning.” Dette er også Hans påbud til oss, 

for det er mange som ennå ikke har hørt evangeliet. 

 Hvorfor er det så viktig å undervise fra det Gamle Testamentet før en underviser om at Jesus 
døde for å frelse menneskene fra synden og straffen? 
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Fordi Gud bruker fortellingene i det Gamle Testamentet til å gjøre folk oppmerksomme på at de trenger 

evangeliet. 

 De to hoveddelene i Bibelen heter det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet. Hva betyr 
ordet ”testamente”?  

Det betyr “pakt” eller “avtale”. 

 Hva var grunnlaget for pakten Gud gjorde med nasjonen Israel på Sinaifjellet?  

Israels lydighet.  

 Hva er grunnlaget for den nye pakt? 

Kristi lydighet ved Hans død, begravelse og oppstandelse.  

 Hvilken pakt er vi under? 

Den nye pakt som ble gjort mellom Kristus og Gud for vår skyld.  

2. Det fantes ingen skapte ting før “begynnelsen.” 

 De første ordene i Biblene er: “I begynnelsen.”  

Lærer: Når du ser ikonet med en åpen Bibel, kan du be en av deltakerne om å lese 
bibelhenvisningen. 

 Les 1 Mosebok 1:1. 

Lærer: Når du ser ikonet for spørsmål, må du gi deltakerne tid til å tenke og svare. Svar er gitt i 
kursiv etter hvert spørsmål. 

 Hva refererer “begynnelsen” til?  

• Da universet og alle ting ble skapt.  

• Da “tiden” begynte.  

 Hvilke skapte ting eller vesen eksisterte før “begynnelsen”?       

Ingen.  

Før begynnelsen var det verken jord, himmel, sol, måne, stjerner, planeter, eller noen andre skapte 
ting. Heller ikke engler eller mennesker.  

 Prøv å forestille deg hvordan det var.  

 Har du prøvd å forestille deg en endeløs “ingenting”?  

Kanskje vi kan tenke på det som en endeløs, tom plass. 

 Om vi tenker på noe endeløst, så er det enda mer endeløst utenom der igjen. Og hva finnes 
utenom der? 

Bare enda mer tomrom.  

3. Bare Gud var der før begynnelsen.  

 Før noen ting eksisterte var Gud allerede der. 
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 Hva kan vi si om at Gud har eksistert før tiden og før alle ting begynte? 

At Gud ikke har noen begynnelse. 

Gud er evig. Han hadde ingen begynnelse, og Han har ingen ende.  

 Les Salme 90:2, og deretter Les Åpenbaringen 1:8. 

 Gud er en Treenighet. 

 Hva vil det si at Gud er en Treenighet? 

At det er én Gud, men det er tre personer som er den ene Gud.  

 Når Bibelen sier: “I begynnelsen skapte Gud…,” hvem er de tre personer som var der før 
begynnelsen? 

Gud Far, Gud Sønn, og Gud Den Hellige Ånd. 

 Gud Sønn var der sammen med Faderen før begynnelsen.  

Den kvelden Jesus ble forrådt av Judas, sa Han dette klart og tydelig da Han ba til sin Far. 

 Les Johannes 17:4-5. 

 Den Hellige Ånd var også sammen med Faren og Sønnen før begynnelsen. 

Lærer: Her gang du ser at en del av et vers er sitert, må du lese direkte fra leksjonen, da resten 
av verset omhandler andre temaer. 

I Hebreerne 9:14, blir Den Hellige Ånd referert til som “en evig Ånd.” 

 Den evige Gud er selv-eksisterende.  

 Hvordan vet vi at Gud eksisterer av sin egen kraft, helt uavhengig av alle skapte ting og vesener? 

Fordi Han eksisterte før noe var skapt. 

Gud er ikke avhengig av noe eller noen utenom seg selv.  

Gjennom alle evigheter har Gud Far, Sønn og Hellig Ånd levd i total uavhengighet, fullstendig tilfreds 
i hverandres fullkomne fellesskap og den kjærlighetens enhet de hadde.  

 Den evige og selv-eksisterende Gud forandres ikke. 

Malakias 3:6 sier, “Jeg, Herren, har ikke forandret meg.” 

Han er den samme i dag som Han var før begynnelsen, og Han har fortsatt å være den samme 
gjennom historien. 

 Hvordan virker denne sannheten inn på dagliglivet vårt? 
 

Lærer: Gi deltakerne tid til å tenke og svare. Gå så videre i leksjonen. 

 At Gud er evig og uforanderlig gir oss trygghet.  
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Det vi regner som det viktigste i livet – helse, familie, venner, økonomisk sikkerhet – kan vi miste. 
Men samme hva som skjer i livet eller i universet, så er Gud den samme.  

5 Mosebok 33:27 sier, “En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer.” 

Vår Gud og Far er alltid der for å sørge for sine barn. 

Vi er trygge i Ham. Selv om alt forandres, vil ikke vår selv-eksisterende, evige Gud forandre seg.  

 Les Hebreerne 1:10-12. 

4. Gud valgte å skape universet og alt som er i det. 

 Den evige, selv-eksisterende Gud valgte å skape alle ting.  

 Les 1 Mosebok 1:1 om igjen.  

Han skapte fordi det behaget Ham å gjøre det. Det var Hans suverene plan.  

 Gud er den høyeste og den suverene.  

 Les Daniel 4:35. 

I hele skaperverket fines det ingenting som kan sammenlignes med Ham. Ikke englene eller Satan 
eller noe menneske, samme hva slags posisjon eller makt de har. Ingen har rett til å stille spørsmål 
ved hva Gud gjør. 

Vi forstår kanskje ikke hva Gud gjør eller tillater, men vår respons til alle ubesvarte spørsmål skulle 
være uten tvil til Gud. 

 Hvordan burde vi reagere når vi ikke forstår Guds vei? 

Akseptere og bøye oss i tilbedelse. 

 Hvorfor? 

Fordi Gud er den høyeste og den suverene.  

 Les Salme 95:1-6.  

 Gud skapte ikke universet og alt som er i det for å møte sine personlige behov.  

Gud skapte ikke englene eller menneskene fordi Han måtte ha noen å være glad i.  

 Hva slags forhold hadde Gud Far, Sønn og Hellig Ånd før begynnelsen?  

Det var evig kjærlighet. 

I Johannes 17:24 leser vi at Jesus sa til sin Far, “…du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.”  

Gud har aldri manglet noe, og kommer aldri til å trenge noe. Han er fullstendig tilfreds i seg selv og 
er derfor helt uavhengig av alt Han skapte. 
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 Les Apostlenes gjerninger17:24-25. 

 Gud skapte alle ting for å demonstrere at Han alene er den allmektige Skaper.  

Romerne 1:20 sier at “hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært 
synlig fra verdens skapelse av.” 

Skapelsen kan sammenlignes med et stort orkester med mange forskjellige instrumenter som spiller 
sammen i en nydelig harmoni. 

 Hva er det store temaet i dette samspillet? 

Guds majestet, herlighet og beundring av Hans natur og egenskaper.  

 Les Salme 19:2, og deretter Les Salme 148:1-13.  

5. Gud skapte alt av ingenting. 

 Ingenting eksisterte før Gud skapte det.  

Hebreerne 11:3 sier, “Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds Ord.”  

 I følge dette verset, hvordan ble planetene og de himmelske sfærene til? 

Gud talte og de ble til.  

Salme 148:5, som vi leste tidligere, sier, “… Han bød og de ble skapt.” 

 Bare Gud kunne skape av ingenting. 

Gud kan gjøre alt Han vil.  

 Les Jeremias 32:17. 

 I følge dette verset, hvordan kunne Gud skape alle ting?  

Han er allmektig. Han kan alt.  

 Universet og alt som er i det, er veldig kompleks. 

 Hvor hadde Gud kunnskapen fra til å skape og holde i gang dette enorme universet og alt som 
er i det?  

Gud er allvitende. Han vet alt. Han behøvde ikke å hente kunnskap og visdom fra noen. 

Jobs bok inneholder noen ransakende spørsmål.  

 Les Job 38:4-11.  

 Hvorfor tror dere Gud stilte disse spørsmålene til Job? 

For å hjelpe Job til å forstå at menneskets kunnskap er begrenset sammenlignet med Guds kunnskap. 

På grunn av Guds uendelige visdom og kunnskap og Hans ubegrensede makt, var Han i stand til å 
skape alt i det enorme universet.  
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 Gud er ikke begrenset av tid eller sted.  

For Gud er alle steder i universet like nær, og det samme er Himmelen og jorden. 

 Les Jeremias 23:23-24. 

 Dette er vår Gud og Far – allmektig, allvitende og ubegrenset.  

 Når Gud har all kunnskap, hva vet Han da om oss? 

Alt – våre tanker, våre problemer og våre behov. 

 Når Gud er allmektig, hva kan han gjøre for oss? 

Ta seg av alle våre behov. 

 Vår allvitende, allmektige Far har svaret på alle våre vanskeligheter. 

Ikke noen av våre problemer er for store for Ham. Han er i stand til å sørge for all den hjelp vi 
trenger.  

6. Faren, Sønnen og Den Hellig Ånd var aktivt med i skapergjerningen. 

Alle tre – Faren, Sønnen og Den Hellige Ånd – arbeidet som én Skaper for å skape alle ting.  

 Les 1 Mosebok 1:1-2. 

 Guds allmektige Ånd var til stede, klar for aksjon.  

Han ventet aktivt på å sette i verk Guds skaperbefalinger.  

Det opprinnelige hebraiske ordet som er brukt her for ”svevet” antyder ”vibrere” eller ”riste.” Guds 
Ånd svevet over vannene som dekket jorden, klar til å utløse Guds enorme skaperenergi.  

Vers for læreren: Salme 104:30; Job 33:4 

 Gud Sønnen var til stede og aktivt involvert.  

Husk at Han var enda ikke kommet til jorden for å bli født som et menneske.  

Kolosserne 1:16 sier at “Alt er det skapt ved ham og til ham.”  

7. Gud skapte alt godt for å gjøre alt klart for mennesket.  

 Etter at Gud skapte jorden, begynte Han å gjøre den klar så den passet for mennesket. 

 Hvordan var jorden før Gud begynte å lage den til så den kunne bli bebodd av mennesker?  

Jorden var formløs. Den var dekket av vann og mørke. 

 På den første dagen skapte Gud lyset.  

 Les 1 Mosebok 1:3-5.  
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Verden lå i totalt mørke før Gud skapte lyset ved kraften av sitt Ord.  

 Dette er et bilde på våre liv før vi ble “født på ny” ved kraften av Den Hellige Ånd.  

 Hvordan kan vår situasjon sammenlignes med en verden i totalt mørke? 

Vi var i mørke på grunn av synd og uvitenhet.  

 Hvem åpnet vår forstand og førte oss inn i lyset? 

Gud brukte sitt Ord til å åpne vår forstand og lede oss til tro på Jesus Kristus.  

 Les 2 Korinterne 4:6. 

 I løpet av de fem andre dagene i skapelsen, fortsatte Gud å vise sin storhet. 

 Husker dere noen av de andre tingene Gud skapte? 

• Atmosfæren rundt jorden  

• Hav og det tørre land 

• Plantene  

• Solen, månen og stjernene 

• Livet i havet og fuglene 

• Dyrene 

• Adam og Eva. 

 Gud fullførte hele skaperverket på seks dager.  

 Hva sa Gud da Han var ferdig med å skape? 

Alt var godt. 

 Hvorfor var alt Gud skapte godt? 

Fordi Gud er god, og Han kan bare gjøre det som er godt og fullkomment. 

 Matteus 5:48 sier, “Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.”  

 På samme måte som alt Gud skapte er godt, er også det verk Han har gjort i oss godt.  

 Hva gjorde Gud i oss da vi forsto evangeliet og kom til tro på Jesus Kristus? 

Han fødte oss på ny og gav oss sitt liv – evig liv.  

Gud fortsetter med å arbeide i oss. Han gir oss et nytt sinn med nye ønsker.  

 Hva dreide våre liv seg om før vi var frelst? 

Oss selv.  

 Hvem skulle være i sentrum av våre liv nå når vi er frelst?  

Gud.  

 Gud vil fortsette å gjøre sine gode gjerninger i oss og for oss.  

Det er tider i livet da vi blir forvirret, vi forstår ikke hva som skjer med oss. I slike tider må vi huske at 
Gud gjør bare det som er rett og fullkomment for sine barn. 

Han skapte en fullkommen verden, og Han vil fortsette å gjøre alt fullkomment i våre liv. Når vi en 
dag skal være hos Ham, vil vi ha blitt til det Han hadde planlagt for oss.  
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 Les Filipperne 1:6, og deretter Les Filipperne 2:13. 

 Alt Gud gjør for oss er godt fordi Han er kjærlighet. 

 Hvordan kan skapergjerningen vise oss at Gud elsker menneskene? 

 Han skapte alle ting vakre og nyttige for at vi skulle ha det godt. 

Selv om mye av det vakre Gud opprinnelig hadde skapt ble ødelagt da mennesket syndet, er Guds 
kjærlighet til menneskene den samme i dag.  

 Den største demonstrasjonen av Guds kjærlighet var at Han gav sin Sønn.  

 Les Romerbrevet 5:8. 

Når Han var villig til å gi sin Sønn for å dø for oss, kan vi stole på at Han vil gi oss alt vi behøver. Og 
Gud vet selvsagt bedre enn oss hva vi virkelig trenger.  

 Les Romerbrevet 8:32. 

Vi kan stole på at vår himmelske Far sørger for alle våre behov, og takke Ham for alt Han gir oss fra 
dag til dag. 

8. Konklusjon 

 I denne leksjonen har vi sett på sannheten om at Gud åpenbarte sin natur og sine egenskaper gjennom 
skapergjerningen. 

På hvilken måte kan det du har lært om Guds egenskaper være til trøst og oppmuntring for deg i ditt 
daglige liv? 
  

Lærer: Hjelp deltakerne til å se at Gud som er evig og uforanderlig, allmektig og allvitende, 
fullkommen og full av kjærlighet, er den samme i dag. Og Han er deres himmelske Far. 

Avslutt timen med bønn og takkesang. 


