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Leksjon Adam mistet sin Gud-gitte posisjon; Jesus 
kan ikke miste sin posisjon. 
Vi var fordømt i Adam men er akseptert i 
Kristus. 

4 
 

Oversikt  

1. Innledning 

2. Gud skapte Adam og Eva. (1 Mosebok 1:26; 2:7) 

3. Gud gav mennesket autoritet over alle levende skapninger på jorden. (1 Mosebok 1:27-28; Salme 
46:2-4; Matteus 28:18; Markus 14:61-62; Romerne 8:21; 1 Korinterne 15:25, 47; 2 Korinterne 5:17; 
Titus 2:13; Åpenbaringen 19:11-16) 

4. Gud plantet en hage for Adam. (1 Mosebok 2:9, 16-17) 

5. Satan lurte Adam og Eva til å være ulydige imot Gud. (1 Mosebok 3:1-6; Hebreerne 4:15) 

6. Gud forbannet jorden på grunn av Adams synd. (1 Mosebok 3:7-10, 14-20) 

7. Gud lovte å dømme Satan ved en Forløser. (1 Mosebok 3:15; Lukas 4:18; Hebreerne 2:14-15) 

8. Gud sørget for klær til Adam og Eva. (1 Mosebok 3:21; Jesaja 61:10; 64:6; Matteus 3:17; Johannes 
8:29; Romerne 5:1; 2 Korinterne 5:21) 

9. Gud sendte Adam og Eva ut av Edens hage, bort fra Livets tre. (1 Mosebok 2:15; 3:22-24; Johannes 
6:47; 1 Johannes 5:11-13) 

10. Konklusjon 

 

Tips 

Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som star i de grå boksene.  

1. Innledning 

 Vi skal begynne med å repetere noe av det vi har lært. 

Lærer: Repeter forrige leksjon ved å stille følgene spørsmål. Svar følger i kursiv. 

 Hvorfor skapte Gud alle ting?  

For å vise sin storhet og herlighet, sin allmektige kraft og at Han alene er Gud.  

 Hva kan vi lære om Gud når vi vet at Han skapte alle ting av ingenting?  

At Han er allmektig og har all kunnskap.  

 Hva er det i skaperberetningen som gir deg trøst og oppmuntring? Hvorfor?  
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Lærer: Svarene kan variere med deltakernes personlighet og situasjon. 

2. Gud skapte Adam og Eva. 

 Gud skapte Adam og Eva i sitt bilde.  

Lærer: Vis på Tidslinjen “Adam og Eva.” 

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

 Les 1 Mosebok 1:26, og deretter Les 1 Mosebok 2:7. 

Lærer: Når du ser ikonet for spørsmål, spør du deltakerne og gir dem tid til å tenke og svare. 
Svaret er gitt i kursiv. 

 Hvordan kan vi vite at det å være skapt i Guds bilde ikke betyr at Adam og Eva var lik Gud av 
utseende?  

Gud er Ånd. Han har ikke en fysisk kropp.  

 På hvilken måte var mennesket skapt i Guds bilde?  

Mennesket var skapt med sinn, følelser og vilje, som Gud.  

 Hvorfor skapte Gud mennesket med sinn, følelser og vilje, slik som Ham selv? 

Gud ville at mennesket skulle kjenne Ham, elske Ham og lyde Ham. 

3. Gud gav mennesket autoritet over alle levende skapninger på jorden. 

 Gud satte Adam og Eva til å råde over jorden og alt som var på den.  

 Les 1 Mosebok 1:27-28. 

 Adam skulle gjøre Guds vilje på jorden.  

Adam ble skapt før Eva, og hun ble skapt av en del av ham, så hennes oppgave var å være hans 
medarbeider. 

Vers for læreren: 1 Mosebok 2:18; 1 Korinterne 11:7-9 

 Gud hadde aldri ment at mennesket skulle handle uavhengig av Ham.  

 Gud gav Adam stilling som leder over jorden, men hvorfor var Gud den rettmessige eier av 
jorden? 

Fordi Han skapte den.  

Adam skulle ha lederposisjon på jorden, som Guds representant. 

Lærer: Gi deltakerne et eksempel på hva en direktør gjør. Eksempel: 

 Når en bedriftseier ansetter en direktør til å ta seg av firmaet sitt. Hvilke oppgaver får 
direktøren? 
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Han skal ha oversikt over firmaet og se til at de ansatte følger retningslinjene som eieren har gitt. 

 Dersom direktøren bestemmer seg for å handle imot sjefens retningslinjer, hva vil skje da? 

Han vil miste sin stilling. 

 Hva viser dette oss om hva som skjedde da Gud gjorde Adam til leder over jorden? 

• Adam hadde ansvar for å arbeide i fellesskap med Gud, og følge Hans retningslinjer.  

• Dersom Adam handlet imot Guds vilje, ville han miste sin posisjon som Guds representant på jorden. 

 Adam mistet sin posisjon som ansvarlig leder over jorden. 

 Hvorfor mistet Adam sin Gud-gitte posisjon? 

Han bestemte seg for å handle uavhengig av Gud og gå sin egen vei.  

 Da Adam falt, falt hele hans ætt.  

Da Adam mistet posisjonen Gud hadde gitt ham, mistet vi, som er Adams etterkommere, også vår 
rett til å herske over jorden. 

Men Guds overordnede plan for mennesket kunne ikke gå tapt.  

 Gud planla å sende et annet menneske for å representere Ham på jorden. 

På samme måte som Adam var hode over menneskeheten, skulle dette andre mennesket være hode 
over et nytt folk – Guds folk. 

 Hvem var det Gud sendte for å vinne over Satan og gjenvinne stillingen Gud hadde ment at 
Adam skulle ha? 

Jesus Kristus. 

Herren Jesus Kristus er det “Andre mennesket” utpekt av Gud til å være Hans representant på 
jorden.  

 Les 1 Korinterne 15:47. 

Jesus kom til verden for å overvinne våre fiender og innta den posisjonen Gud opprinnelig hadde gitt 
til Adam. 

 Hvordan fullførte Han dette? 

Ved å betale prisen for synden og bryte dødens og Satans makt.  

 Bibelen sier at Jesus er “Kristus.” 

 Hva vil det si at Jesus er Kristus? 

At Han er utpekt av Gud til å være Profet, Prest og Konge. 
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Lærer: Vis Illustrasjon 30. 

 
 

Som Kristus, er Han den som skal regjere over denne verden som konge for alltid.  

 Jesus visste at Han skulle være den endelige og evige hersker over jorden. 

Før Jesus ble korsfestet, ble Han ført fram for ypperstepresten i Jerusalem for å bli forhørt. Da Jesus 
ble spurt om sin identitet, gjorde Han det klart at Han var Guds Sønn. Han skulle komme tilbake i 
Guds kraft og herlighet og innta sin posisjon som hersker over jorden. 

 Les Mark 14:61-62. 

 Gud har gitt all makt over denne verden til Herren Jesus Kristus. 

Jesus forsikret sine disipler om dette like før Han for opp til Himmelen.  

 Les Matteus 28:18. 

 Hvorfor har Herren Jesus autoritet i Himmelen? 

Fordi Han er Guds Sønn. 

 Hvorfor har Han autoritet på jorden? 

Fordi Han er det Andre menneske, utpekt av Gud til å ta styringen over jorden. 

 Jesus kan aldri miste sin posisjon som konge. 

 Når var det Adam mistet sin autoritet som Guds representant på jorden? 

Da han syndet. 

 Hvorfor er det ingen fare for at Jesus kan miste sin posisjon som hersker over jorden? 

Han er Gud, fullkommen og uten synd.  

 Les 1 Korinterne 15:25.  

Å legge sine “fiender under sine føtter” er symbolsk for at Jesus skal ta fullstendig autoritet over 
Satan, hans demoner og alle som nekter å godkjenne Ham som Guds Sønn og Konge over hele 
skaperverket. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-1-27
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 Jesus har ennå ikke tatt fullstendig autoritet over jorden. 

Denne verden er fremdeles under forbannelsen Gud la den under da Adam falt i synd.  

 Hva kan vi se som viser at jorden er under forbannelse? 

• Død 

• Frykt  

• Hungersnød 

• Jordskjelv 

• Oversvømmelser 

• Brann 

• Andre katastrofer 

Det er rett at menneskene bør gjøre alt de kan for å ta vare på miljøet, men vi må huske at denne 
jorden aldri kommer til å bli fri problemene så lenge den er under Guds forbannelse på grunn av 
Adams synd. 

 Hva er det sanne håp for denne verden?  

At Herren Jesus kommer tilbake og inntar sin rette posisjon over jorden.  

Når Han kommer tilbake for å herske over verden, vil Han fri jorden fra alle tegn på forbannelsen. 

Vers for læreren: Romerbrevet 8:19-25; 1 Korinterne 15:19-26; Hebreerne 2:5-9  

 Les Romerbrevet 8:21, og deretter Les Åpenbaringen 19:11-16.  

 Jesus er hodet for en helt ny familie.  

Lærer: Vis Illustrasjon 44. 

 

Da vi kom til tro, ble vi ”født på ny” ved kraften av Guds Ånd, og vi ble en del av en ny skapning – 
Guds familie.  

 Les 2 Korinterne 5:17.  

 Som troende skal vi vente på at Jesus Kristus skal komme tilbake for å herske over jorden.  

Vi skal ikke la frykt for hva som kommer til å skje i verden ta kontrollen over våre liv. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-13


Sikker i Kristus  Leksjon 4 

6 

 

 Les Salme 46:2-4.  

Vår trygghet og håp skulle være at vår Frelser, Herren over all skapning, kommer tilbake.  

 Les Titus 2:13.  

4.  Gud plantet en hage for Adam. 

 Gud plantet to spesielle trær midt i hagen. 

 Hva var disse to trær?  

 “Livets tre” og ”Kunnskapens tre.” 

 Hva viste Adam ved å ete av frukten på Livets tre? 

At han var avhengig av Gud som livets kilde og oppholder.  

 Les 1 Mosebok 2:9, 16-17. 

Det var ingen sykdom eller død på den tiden. Men hvis Adam og Eva skulle leve evig, måtte de ete av 
Livets tre. 

 Gud hadde aldri ment at Adam skulle ete av Kunnskapens tre, som var treet til kunnskap om godt og 
ondt.  

 Hva valgte Adam da han bestemte seg for å ete av Kunnskapens tre?  

Å bli uavhengig av Gud. 

I stedet for at Gud bestemte hva som var godt og ondt, ville Adam bestemme det selv. 

 Hva sa Gud til Adam da han hadde tatt av frukten fra Kunnskapens tre?  

At Adam kom til å dø. 

 Hva mente Gud med at Adam skulle dø?  

• Adam ville straks bli skilt fra Gud, kilden til livet. 

• Adam ville ikke lenger være Guds venn; han ville bli som en fremmed.  

• Adam ville dø fysisk og bli skilt fra Gud for evig.  

Lærer: Vis Illustrasjon 8. 
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5. Satan lurte Adam og Eva til å være ulydige imot Gud. 

 Guds store fiende merket seg at Gud plasserte Adam i Edens hage.  

Lærer: Vis på Tidslinjen, “Satan” og “Demonene.” 

Satans ambisjoner var å bli lik Gud. 

Vers for læreren: Jesaja 14:13-14 

 På hvilken måte prøvde han å oppnå denne posisjonen ved å friste Adam og Eva? 
Ved å få Adam til å falle, kunne Satan ta kontroll over menneskeheten og jorden. 

 Satan fristet Adam og Eva.  

 Les 1 Mosebok 3:1-6. 

 Både Adam og Eva syndet da de åt av frukten, men hva var forskjellen på det de gjorde? 

Eva syndet fordi hun ble lurt av Satan. Adam syndet fordi han med vilje valgte å gå imot Guds påbud. 

Adam gjorde bevisst opprør imot Gud. 

Vers for læreren: 1 Timoteus 2:14 

 På samme måte som Satan fristet Adam, fristet han også Herren Jesus Kristus.  

Vers for læreren: Matteus 4:1-11 

 Hvorfor gav ikke Jesus etter for Satans fristelser? 

Jesus valgte å være lydig imot Gud, fra sin fødsel til sin død. 

 Les Hebreerne 4:15.  

6. Gud forbannet jorden på grunn av Adams synd. 

 Adam og Eva fikk kjenne konsekvensene av sin synd.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-1-1
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 Les 1 Mosebok 3:7-10. 

 Hva skjedde straks Adam og Eva hadde syndet? 

• De fikk en annen holdning til kroppene sine, og de skammet seg over at de var nakne. 

• De prøvde å dekke seg selv med klær av fikenblad. 

• De prøvde å gjemme seg for Gud fordi de var redd Ham. 

• De var ikke Guds venner lenger, men var kommet under kontroll av Satan. 

 Adams synd hadde virkning for alle mennesker. 

 På hvilken måte ble hele menneskeheten berørt av Adams synd? 

Da vi ble født, var vi allerede skilt fra Gud. Vår forfader, Adam, var en synder, derfor var vi også syndere. Han var 

under dødsdom, derfor var vi også under dødsdom. 

Lærer: Vis Illustrasjon 15. 

 
 

Lærer: Vis Illustrasjon 14. 

 

 Vi ble skilt fra Gud på grunn av Adams synd, men hvordan ble vi gjenforenet med Gud? 

Ved vår Herre Jesu død, begravelse og oppstandelse. 

Lærer: Vis Illustrasjon 39. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-1-7
http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-1-8
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 Gud dømte Adam og Eva og la en forbannelse over jorden.  

 Les 1 Mosebok 3:14-20. 

Sykdom og tragedier får folk til å spørre om Gud virkelig kan være god som kan tillate at slikt skjer.  

 Hva er årsaken til at det er så mange vanskeligheter og prøvelser for menneskene? 

Det er fordi hele verden ble lagt under Guds forbannelse på grunn av Adams synd. 

 Gud la syndens forbannelse på Kristus. 

Tenk over hva som skjedde med Herren Jesus like etter at Pilatus overgav Ham til å bli korsfestet av 
soldatene.  

 Da soldatene hånet Jesus, hva satte de på Hans hode som symboliserte Guds forbannelse på 
jorden?  

En tornekrone.  

Da Jesus døde på korset, tok Han syndens forbannelse på seg selv. Han døde i stedet for oss og ble 
straffet av Gud for vår synd. 

 Hva vil Jesus gjøre med forbannelsen over jorden når Han kommer tilbake for å herske over 
denne verden? 

Han vil fjerne forbannelsen og fri jorden fra alle dens virkninger.  

Vers for læreren: Romerbrevet 8:21-22 

7. Gud lovte å dømme Satan ved en Forløser.  

 Les 1 Mosebok 3:15 om igjen. 

 Satan mente at Adams ulydighet skulle føre til at alle mennesker døde.  

 Hva tror du Satan visste om Gud som gjorde at han tenkte at hvis han fikk Adam til å synde, ville 
alle mennesker bli evig fortapt?  

Han visste at Gud aldri ville overse synd, for Han er hellig og rettferdig. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-1-33
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 Hvorfor ville Gud aldri gi fra seg sin eiendomsrett over menneskeheten? 

Fordi Han er den høyeste og Han er suveren. 

 I sin miskunnhet lovte Gud å sende Forløseren. 

 Når holdt Gud dette løftet? 

Da Han sendte sin Sønn til å bli født av ei jomfru. 

 Hvorfor var det så viktig at Jesus var født av ei jomfru? 

For at Han ikke skulle arve Adams synd. 

 I 1 Mosebok 3:15, sier Gud at Forløseren skulle lide under Satans angrep.  

 Når skjedde det?  

Da Jesus var på korset. 

Gud lot Satan og alle hans demoner lede hendelsene som førte til korsfestelsen av Jesus Kristus. Ved 
å sende Jesus i døden, trodde Satan at han kunne hindre Gud i å forløse menneskeheten.  

Enten visste ikke Satan, eller så trodde han ikke at Jesus kunne triumfere over døden og stå opp fra 
de døde.  

Vers for læreren: 1 Korinterne 2:6-8 

 Gud lovte at Forløseren skulle vinne over Satan. 

Han skulle bryte Satans makt over menneskeheten. 

Vers for læreren: Johannes 13:27; Johannes 14:30; 1 Korinterne 2:8; Kolosserne 2:15 

Straks etter at Jesus begynte å forkynne, fortalte han folket i hjembyen sin, Nasaret, at Han var 
Kristus, Forløseren som Gud hadde lovt å sende til verden. Han fortalte dem at Han skulle fri fangene 
ut fra synden og Satan.  

  Les Lukas 4:18. 

Hele verden var under Satans fangenskap. Men Herren Jesus vant over Satan ved sin død og seier 
over døden. Dette var oppfyllelsen av Guds Ord til Satan i Edens hage etter at Adam og Eva hadde 
syndet. 

 Les 1 Mosebok 3:15 igjen. 

Lærer: Vis Illustrasjon 45. 
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Satan er fremdeles aktiv i verden, men dommen er avsagt. Han skal bli kastet i Ildsjøen for evig og 
alltid. 

 Vi som har kommet til tro på Frelseren, er utfridd fra Satans makt.  

 Les Hebreerne 2:14-15.  

8. Gud sørget for klær til Adam og Eva. 

 Adam og Eva prøvde å dekke seg selv. 

 Hvorfor forkastet Gud klærne Adam og Eva laget? 

For å vise dem at de aldri kunne gjøre seg selv akseptable for Gud ved egne anstrengelser. 

Det beste folk kan komme opp med, er som skitne filler for Gud.  

 Les Jesaja 64:6. 

 Gud drepte dyr for å gi Adam og Eva klær.  

 Les 1 Mosebok 3:21.  

Gud ba ikke Adam og Eva om å drepe dyr og lage klær til seg selv. Gud gjorde det for dem. Han 
drepte dyrene og laget klær, så Adam og Eva kunne bli mottatt av Ham. 

 På hvilken måte likner dette det Gud gjorde for oss?  

Gud ber oss ikke om å gjøre oss selv akseptable for Ham. Han handler for oss. Han straffet sin Sønn for at vi kunne 

bli gjort rettferdige for Ham. 

Vers for læreren: Apostlenes gjerninger 2:22-23; 1 Peter 1:20 

I lydighet til sin Far var Jesus villig til å bli vår stedfortreder og gå i døden for oss. Han opplevde å bli 
forlatt av Gud for vår skyld.   

 Gud har gjort oss rettferdige og akseptable for seg. 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-16
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 Les Jesaja 61:10. 

 Hva står det i dette verset at Gud har kledd oss med? 

Frelse og rettferdighet. 

Gud aksepterer oss ikke på grunn av vår godhet, men fordi vi er kledd i Jesu Kristi rettferdighet. 

Vi kan komme til Gud uten å frykte på grunn av Jesus, vår Frelser. 

 Les Romerne 5:1. 

 Alt Herren Jesus gjorde var til behag for Hans Far. 

Jesus var den eneste som levde et liv til Guds behag.  

 Les Johannes 8:29; og deretter Matteus 3:17. 

 I Kristus er vi også til behag for Gud.  

Det virker helt utrolig, men slik er det. Nå ser Gud oss dekket med rettferdigheten til Herren Jesus, 
derfor aksepterer Han oss fullt ut.  

 Når vi dør behøver vi ikke å gjennomgå noen renselsesprosess. Hvorfor ikke?  

Fordi all synd allerede er tilgitt. Kristus betalte den for oss.  

Gud aksepterer oss fordi Han ser oss i vår nye stilling i Kristus.  

 Les 2 Korinterne 5:21. 

9. Gud sendte Adam og Eva ut av Edens hage, bort fra Livets tre. 

 Gud sendte Adam og Eva ut av hagen. 

Tidligere leste vi i 1 Mosebok 2:15, at“ Herren Gud satte ham i hagen.” Men nå sender Gud Adam og 
Eva bort fra hagen.  

 Hvorfor sendte Gud Adam og Eva ut av Edens hage?  

Så de ikke skulle ete av Livets tre og leve evig.  

 Hva gjorde Gud for å hindre Adam og Eva i å ete av frukten på Livets tre?  

Han satte kjeruber og ildsverd som vendte seg i alle retninger for å hindre Adam og Eva i å gå tilbake til hagen.  

 Les 1 Mosebok 3:22-24.  

Gud gjorde det umulig for Adam og Eva å ete av frukten på Livets tre. De hadde tapt privilegiet de 
hadde, og nå måtte de dø.  

 Så forskjellig vår stilling er! 
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Da vi kom til tro på Kristus, fikk vi evig liv i Ham.  

 Les Johannes 6:47. 

Vi skal leve evig. Vi vet det fordi det står i Guds Ord. 

 Les 1 Johannes 5:11-13.  

10. Konklusjon 

 Vi har lært mange sannheter i denne leksjonen. 

 Hvilke sannheter har vi snakket om i dag som virkelig skaper glede og takknemlighet i våre 
hjerter? 

 

Lærer: Mulige svar kan være: 

● Selv om Adam mistet sin stilling ved sin ulydighet, forkastet ikke Gud menneskeheten. Han 
utvalgte Herren Jesus som det Andre mennesket, til å ta Adams plass. 

● Vi har det håp at Herren Jesus skal komme tilbake til jorden, og Han vil fri den fra alle 
virkninger av forbannelsen. 

● Vi vet at Gud aksepterer oss fullt ut i Jesu Kristi rettferdighet. 

● Satan tok alle mennesker til fange da han fristet Adam og Eva til å synde, men Herren Jesus 
fridde oss ut av Satans makt. 

● Når vi kommer til tro på Kristus, får vi evig liv i Ham.  

Etter at alle deltakerne har fått mulighet til å dele sine tanker om hva de har lært I denne 
leksjonen, kan dere ta tid til å takke og be. 


