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Leksjon 

5 
Adams synd skilte hans etterkommere 
fra Gud, men Gud sørget for en vei til 
frelse. 

 

Oversikt  

1. Innledning 

2. Kain og Abel ble født i sin fars bilde, altså som Adam. (1 Mosebok 4:1-2; 5:1-5; Johannes 14:1-3; 
Filipperne 1:6; 1 Peter 2:9; 1 Johannes 3:2) 

3. Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1 Mosebok 4:3-5; Hebreerne 10:4; 11:4) 

4. Set, og flere med ham, begynte å søke Herren. (1 Mosebok 4:25-26; Salme 2:1-4; Daniel 4:35) 

5. Enok trodde på Gud, og Gud tok ham til Himmelen. (1 Mosebok 5:22-24; Hebreerne 11:5; 1 
Tessalonikerne 4:16-17) 

6. Noah trodde på Gud, og Gud ledet ham til å bygge arken. (1 Mosebok 6:3, 5-8, 13-16, 22; 7:1, 16; 
Johannes 10:27-29; Efeserbrevet 1:6-7; Hebreerne 11:7) 

7. Konklusjon 

 

Tips 

Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som står 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 deltakerne følgende spørsmål. Svar er gitt i 
kursiv etter hvert spørsmål.  

 Hvorfor mistet Adam sin Gud-gitte posisjon som autoritet over jorden? 

Fordi han bestemte seg for å være uavhengig av Gud.  

 Hvem utpekte Gud til å være det “Andre mennesket” som skulle representere Ham på 
jorden?  

Herren Jesus Kristus. 

 Jorden kom under Guds forbannelse på grunn av Adams synd, og den har ikke mulighet 
til å bli fri konsekvensene av dette. Men hva er framtidshåpet for denne verden? 

At Herren Jesus kommer tilbake og inntar sin rettmessige autoritet over jorden.  

 På samme måte som Satan fristet Adam, fristet han også Jesus. Hvorfor bøyde ikke Jesus 
seg for Satans fristelser?  

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

 Når vi leser Hebreerne 2:14-15, hva står det at vi som troende er blitt utfridd fra? 
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Fra Satans makt og fra frykten for døden. 

 Hva sier Jesaja 61:10 at Gud har kledd oss med? 

Frelse og rettferdighet.  

2. Kain og Abel ble født i sin fars bilde, altså som Adam.  

 Kain og Abel ble født utenfor Edens hage.  

Lærer: Vis på Tidslinjen, “Kain og Abel.”  

 Les 1 Mosebok 4:1-2. 

 Kain og Abel ble født i sin fars bilde.  

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

 Les 1 Mosebok 5:1-5.  

Det gamle utsagnet, “Likt føder likt,” var virkelig sant for Adam. 

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

 Adam valgte bevisst å snu ryggen til Gud og Hans vilje. Han valgte å gå sin egen vei. 
Barna hans ble lik ham fysisk, men hva mer arvet de? 

Hans egenrådige og opprørske natur.  

Gud skapte Adam i sitt bilde, men nå var Adam skilt fra Gud, og han produserte barn i sitt 
eget falne bilde. 

  Spor av Guds bilde finnes fortsatt i mennesket.  

Lærer: Vis Illustrasjon 46. 

 
 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-17
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Menneskets opprinnelige likhet med Gud er blitt ødelagt. Avglansen av Guds bilde er veldig 
fordunklet på grunn av den onde natur som er nedarvet fra Adam. Likevel er det fortsatt spor 
av den hos menneskeheten.  

Lærer: Illustrer denne sannheten ved å beskrive hvordan gamle ruiner av oldtidens 
bygninger fortsatt har noe av sin originale skjønnhet og prakt. Eksempel:  

 

I Roma og områdene rundt finnes det mange monumenter og bygninger som viser 
tydelige tegn på forfall. Men mange av dem viser likevel noe av sin opprinnelige 
skjønnhet og storhet. 

Slik er det også med mennesket. Vi kan se glimt av Guds skjønnhet som Adam og Eva hadde 
før syndefallet.  

Alt mennesker viser av medfølelse og godhet og evner til å skape vakker musikk, kunst og 
nyttige produkter, er rester av Guds herlighet. Vi kan også legge til menneskenes uslukkelige 
lyst til å skape og oppnå nye ting. Alt dette har guddommelig opprinnelse. 

 Selv om menneskene viser spor av Guds bilde, reflekterer de det ikke lenger slik de gjorde før 
syndefallet. 

Menneskene er født i Adams bilde. Derfor er de ikke lenger i stand til å kjenne, elske og 
adlyde Gud, slik det var meningen at de skulle gjøre.  

 Hvorfor kan ikke menneskene gjenvinne Guds bilde, hverken gjennom utdanning eller 
reformasjon? 

Fordi alle mennesker er født i Adams bilde. Vi er syndere og kan ikke forandre oss selv. 

 Herren Jesus var født i Guds rene og fullkomne bilde. 

Etter at Adam syndet, var Jesus den første og eneste mannen som var født med sinn, følelser 
og vilje i fullkommen harmoni med Gud. Han kjente og elsket sin Far, og Han var lydig imot 
Ham i alle ting.  

 Jesus er hodet for en ny gruppe mennesker.  

 Les 1 Peter 2:9. 

 Hvem tilhører denne nye gruppen av mennesker? 

Alle som har kommet til tro på Herren Jesus som Frelser. 

 Gud gjenskaper sine barn i sitt bilde.  
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Lærer: Vis Illustrasjon 47. 

 
 

Det øyeblikket vi ble født på ny, begynte Gud et restaureringsarbeid i oss. Og Han vil 
fortsette med det arbeidet gjennom hele livet vårt. Dag for dag virker Gud i oss. Han 
underviser og lærer oss for å gjenskape sitt bilde i oss. 

 Selv om vi ofte feiler på mange måter, gir Gud aldri opp noen av sine barn. 

  Når blir Gud ferdig med sitt arbeid i oss? 

Når Jesus kommer for å ta oss med til Himmelen.  

Vers for læreren: Efeserbrevet 4:22-24; 2 Korinterne 3:18  

Da vil vi bli forvandlet til det fullkomne bilde av Gud. Vi skal bli lik Jesus Kristus.  

 Les Filipperne 1:6, og deretter Les 1 Johannes 3:2. 

3. Kain og Abel bar fram offer for Gud. 

 Gud forkastet Kain og hans offer, men Han tok imot Abel og hans offer.  

 Les 1 Mosebok 4:3-5. 

 Hvorfor forkastet Gud Kain og hans offer?  

Fordi Kain nektet å godta at han ikke kunne betale for synden sin. Han stolte ikke på Guds løfte om å 

sende en Forløser. Kain nektet å bære fram et blodoffer, slik Gud hadde forordnet.  

 Hvorfor godtok Gud Abel og hans offer?  

Fordi Abel trodde på Gud og bar fram det offeret Gud krevde. Abel trodde på Guds løfte om at Han ville 

sende en Forløser.  

 Les Hebreerne 11:4. 

 Kunne blodet av dyret som Abel ofret, betale for hans synder?  

Nei. Blod av dyr kan aldri betale for synd.  

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-18
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 Les Hebreerne 10:4. 

 Abel trodde at Forløseren skulle betale for hans synder. 

Da Jesus døde, betalte Hans blod for Abels synder. Men Jesu blod betalte også for syndene til 
alle som trodde på Gud i gammeltestamentlig tid. 

Vers for læreren: Romerne 3:25 

 Vi er like avhengig av Gud som Abel var. Bare Gud kan frelse oss fra våre synder. 

Vi kom ikke til Gud på en måte som vi selv eller noen andre hadde funnet på. Vi kom i tro på 
Herren Jesus Kristus og Hans død på korset, der Han gav sitt blod for oss.  

Gud var fullt ut tilfreds med betalingen som Jesus gjorde for oss. Det er ikke nødvendig med 
noe mer betaling. 

 Hvordan viste Gud at Han var fullstendig tilfreds med Jesu offer? 

Ved å rive forhenget i Tempelet fra øverst til nederst, og ved å reise Jesus opp fra de døde.  

4. Set, og flere med ham, begynte å søke Herren. 

 Gud gav Set til Adam og Eva i stedet for Abel.  

Lærer: Vis på Tidslinjen “Set.” 

 Les 1 Mosebok 4:25. 

 Hva var Guds plan med at Set ble født? 

At han skulle bli en forfader til Forløseren som Han hadde lovt å sende.  

 Set, og flere med ham, begynte å søke Herren.  

 Les 1 Mosebok 4:26.  

Sets ætt var klar over Guds storhet.  De bar fram blodoffer av dyr og ba til Gud om miskunn 
og hjelp, akkurat som Abel hadde gjort.  

Vers for læreren: 3 Mosebok 17:11; Hebreerne 9:22 

 Satan klarte ikke å hindre Guds plan om å sende Frelseren. 

Satan prøvde om og om igjen å forhindre Guds plan om å åpne en frelsesvei for menneskene. 
Men ingen av Satans anstrengelser klarte å ødelegge for Gud.  

 Satan hadde ingen suksess i å stanse Guds plan. 

 Hvorfor kunne ikke Satan klare å stanse Gud? 

Fordi Gud er suveren.  
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Satan kommer aldri til å lykkes i sine forsøk på å hindre Gud.  

Verken mennesker eller Satan og hans demoner kan hindre Gud i å fullføre hver minste detalj 
i det Han har bestemt å gjøre.  

 Les Salme 2:1-4, og deretter Les Daniel 4:35.  

5. Enok trodde på Gud, og Gud tok ham til Himmelen. 

 Enok døde ikke, men ble tatt direkte opp til Himmelen av Gud.  

Lærer: Vis på Tidslinjen “Enok.” 

 Les 1 Mosebok 5:22-24, og deretter Hebreerne 11:5. 

 Himmelen er endemålet for alle Guds barn. 

Slik som Gud tok Enok til Himmelen for å være sammen med Ham, så skal Han også ta alle 
som har trodd på Herren Jesus som sin Frelser til Himmelen.  

 Les 1 Tessalonikerne 4:16-17.  

 I følge dette verset, hva skal skje med oss om vi fremdeles lever når Herren Jesus 
kommer tilbake?  

Vi skal ikke dø; Herren Jesus vil ta oss med seg til Himmelen. 

 Hva vil skje med oss om vi allerede er fysisk døde før Kristus kommer? 

Våre kropper vil bli reist opp fra gravene, og sammen med de troende som fremdeles lever, vil vi bli med 

Kristus til Himmelen.  

6. Noah trodde på Gud, og Gud ledet ham til å bygge arken. 

 Folketallet vokste fort på denne tiden i historien. 

 Vi vet at da Sets sønn, Enos, ble født, begynte Sets familie å søke Gud og tilbe Ham. Men 
fortsatte det å være slik? 

Nei. Storparten av menneskene på jorden fulgte Kains vei og vendte seg bort fra sannheten. 

 Den Hellige Ånd kalte stadig menneskene til omvendelse.  

 Les 1 Mosebok 6:3. 

Den Hellige Ånd advarte dem om at Gud kom til å dømme dem som ikke vendte om til Ham.  

 På hvilken måte talte Den Hellige Ånd til menneskene?  

Han ledet Noah til å tale Guds Ord til dem.  
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Lærer: Vis Illustrasjon 48. 

 
 

Vers for læreren: 2 Peter 2:5 

 Den Hellige Ånd er fortsatt aktiv i verden i dag.  

 Hvordan fikk vi lære sannheten?  

Ved Den Hellige Ånd, da vi hørte Guds Ord. 

 Hvordan gjør Den Hellige Ånd sannheten kjent i verden i dag?  

Gjennom troende som vitner og forkynner Guds Ord.  

 Folket som levde på Noahs tid nektet å omvende seg, så Gud bestemte seg for å straffe dem. 

 Les 1 Mosebok 6:5-7.  

 Noah fortjente ikke å bli reddet fra Guds dom.  

Selv om Noah prøvde å følge Guds veier og ikke levde som de ugudelige menneskene rundt 
ham, var han likevel en synder som ikke kunne leve opp til Guds hellige krav.  

 Hva fortjente Noah? 

Å bli ødelagt sammen med de andre menneskene. 

 Noahs eneste håp var Guds nåde.  

Lærer: Vis Illustrasjon 49. 
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 Les 1 Mosebok 6:8.  

 Hvordan vil du definere Guds nåde? 

Nåde er at Gud gir syndere det de ikke fortjener.  

 Guds barn fortjener ikke Guds nåde mer enn de verste mennesker.  

Det er veldig nærliggende for oss å føle oss selvrettferdige. Vi begynner å tro at vi ikke er så 
onde som de andre. Men Gud ser ikke på synd slik vi har en tendens til å se det. All synd er 
ulydighet imot Gud og avskyelig for Ham. Synd som vi synes er ubetydelig, gjør oss skyldige til 
evig straff borte i fra Gud.  

Hvis det ikke var for Guds nåde, ville ingen av oss bli akseptert av Ham.  

 Les Efeserbrevet 1:6-7. 

 Noah trodde på Gud da Han fortalte ham hva han skulle gjøre.  

 Les 1 Mosebok 6:13-16, 22, og deretter Les Hebreerne 11:7. 

 Gud lukket døren til arken.  

Ingen andre var med å lukke døren til arken. Gud alene lukket døren etter å ha plassert 
Noah, Sem, Kam og Jafet og familiene deres trygt inne i arken.  

Lærer: Vis på Tidslinjen “Noah, Sem, Kam, Jafet.” 

 Les 1 Mosebok 7:1, 16. 

 Hva ville ha skjedd om noen i arken hadde sagt eller gjort noe Gud ikke likte? Hadde Gud 
da åpnet døren og kastet dem ut? 

Aldeles ikke! De var syndere som gikk inn i arken bare på grunn av Guds nåde, og det var Hans nåde som 

gjorde at de var trygge og sikre i arken.  

Lærer: Vis Illustrasjon 50. 

 

http://illustrasjoner.fjellgrunn.no/#!album-0-21


Sikker i Kristus  Leksjon 5 

9 

 

 

 Guds nåde frelser oss og bevarer oss i vårt forhold til Ham.  

 Hva ville ha skjedd om vårt forhold til Gud var avhengig av vår lydighet imot Ham? 

Vår lydighet er sporadisk, dermed ville Guds aksept av oss også ha vært sporadisk. Vi ville aldri ha visst 

om vi var akseptert av Gud eller ikke.  

Vårt forhold til Gud er ikke basert på vår godhet eller vår ubrutte lydighet imot Hans vilje.  

 Hvorfor aksepterer Gud oss hele tiden? 

På grunn av sin nåde - Hans ufortjente omsorg som Han viser mot oss på grunn av Herren Jesus Kristus.  

 Ingen som har kommet til Gud ved tro på Kristus kan bli skilt fra Gud.  

I Kristus er vi trygge for dommen vi fortjener på grunn av at vi er syndere, og vi er trygge i 
vårt forhold til Gud som Han barn.  

 Les Johannes 10:27-29.  

7. Konklusjon 

 Vi har mye i denne leksjonen som gjelder våre liv som troende. 

En viktig sannhet er at i det øyeblikket vi ble født på ny, begynte Gud å undervise og lære oss 
ting for å gjenskape sitt bilde i oss. 

 Har du oppdaget noe i ditt liv som viser at Gud arbeider med å gjenskape sitt bilde i deg? 

 Hva er blitt forandret i ditt liv eller holdning som gjør deg mer lik Herren?  

Slik som Noah og hans familie gikk inn i arken ved Guds nåde, så var det også Hans nåde at 
de ble bevart trygt og sikkert i arken. På samme måte blir vi bevart trygt og sikkert i Kristus av 
Guds nåde.  

 Hvordan tror du sannheten om at vi blir bevart trygg og sikker i Kristus kan hjelpe oss til 
å kjenne oss trygge i dagliglivet med Herren? Og særlig når du vet at du har syndet? 

Lærer: Det kan passe at noen avslutter timen med bønn.  

Takk for: 

● Arbeidet Gud gjør i oss for å gjenskape sitt bilde. 

● Håpet vi har om at Herren skal komme tilbake og om vår framtid i Himmelen. 

● Hans nåde som frelste oss og bevarer oss.  

 


