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jorden. Gud lovte å sende en Forløser.
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For å få perspektiv
Historien om forløsningen begynner i 1. Mosebok 3:15. Fra og med denne leksjonen vil du peke
framover mot den kommende Forløseren.
Når du introduserer Forløseren, vil det kanskje komme kommentarer fra deltakerne som vet at dette
peker fram mot Jesus. Dersom noen påpeker dette, kan du si at det stemmer, men også at denne
profetien får sin oppfyllelse mye senere i historien. Derfor vil dere foreløpig kalle Ham ”Forløseren.”
Dette er en kronologisk bibelgjennomgang, og vi tar ting i den rekkefølge den kommer i
bibelhistorien. Vent med å identifisere Forløseren som Jesus, til dere skal gjennomgå leksjonen om
Jesu fødsel.

1.


Innledning
Repetisjon
Hvorfor ville Satan ødelegge Adam og Eva?
Fordi Satan hater Gud og han hater menneskene.

Hvorfor forkledde Satan seg da han talte til Eva?
Fordi han ville lure henne til å gjøre opprør imot Gud.

Hva var det Satan antydet da han motsa det Gud hadde sagt om konsekvensen av å ete
av Kunnskapens tre?
At Gud er en løgner.

Hva var det Satan sa ville skje med menneskene om de åt av frukten på Kunnskapens tre?
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At de ville bli lik Gud – å kjenne forskjell på godt og ondt.

Etter at Eva hadde tatt av frukten, gav hun også til Adam. Ble han lurt på samme måte
som Eva?
Nei, han gjorde imot Guds påbud med vilje. Han handlet uavhengig av Gud.

Hva var konsekvensene av at de ikke trodde på Guds Ord?
Forholdet til Gud ble brutt, og de ble Guds fiender.
De kom til å dø fysisk.
De kom til å bli skilt fra Gud for all evighet.



Vi skal nå se på denne leksjonen.
Gud gir håp.
Det er vanskelig å forstå, i lys av Guds karakter og vesen, at Adam handlet uavhengig av Gud.
Da Adam bestemte seg for å gjøre det, førte det til en stor tragedie. Det var ikke bare han og
Eva som opplevde katastrofen, men det medførte katastrofe for alle deres etterkommere.
Men i den mørkeste stund kom Gud i sin store nåde og gav dem et løfte om håp.

2.


Gud ropte på Adam.
Gud elsket Adam og Eva og kom inn i hagen for å være sammen med dem.
Før de var skilt fra Gud, likte Adam og Eva å være sammen med Ham. Men etter at de hadde
vært ulydige, prøvde de å gjemme seg for Gud.

Les 1. Mos 3:8.


Gud ropte på Adam og Eva.

Les 1. Mos 3:9.
Adam og Eva gjemte seg i hagen, men Gud visste hvor de var. Hvordan kunne Gud vite
det?
Han er alle steder og vet alt.

Ingenting kan skjules for Gud. Men hvorfor ropte Gud på Adam og Eva da?
Lærer: La deltakerne svare og gå videre i leksjonen.


Gud ropte på Adam og Eva fordi Han elsket dem fremdeles.
Gud kom til å gjennomføre det Han hadde sagt om konsekvensene av synd. Men Han gav
Adam og Eva en ny mulighet til å komme til Ham frivillig og innrømme sin synd.



Det er to ting Gud ville at Adam og Eva skulle være enig med Ham i.
Han ville at de skulle være enig i at det Han hadde sagt om å ete av Kunnskapens tre, var
sant.
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Han ville også at de skulle være enige i at det var galt å velge å tro på Satan i stedet for på
Gud.


Gud kaller på mennesker i dag.
Gud har ikke forandret seg. Selv om vi ikke kan høre Guds røst på samme måte som Adam
gjorde, så kaller Gud fortsatt på mennesker i dag.
Hvordan taler Gud til mennesker i dag?
Lærer: La deltakerne svare og gå videre i leksjonen.



Gud taler gjennom sitt skaperverk.
Vi forstår at Gud eksisterer, og vi skjønner litt om hvordan Han er, når vi ser på skaperverket
rundt oss.
Hva sier Gud gjennom skaperverket?
Jeg er den sanne Gud, skaperen av alle ting.
Jeg er allmektig.
Jeg er kjærlighet.
Hør på meg, for jeg er din Skaper.

Les Salme 19:2-4.
Skjønnheten i Guds skaperverk skulle få oss til å stanse opp og innse at Skaperen vil at vi skal
kjenne Ham.


Gud taler også til oss gjennom Bibelen.
Guds Ord er Hans budskap til hvert menneske i verden. Gud vil at vi skal forstå og tro det Han
sier til oss i Bibelen.
Gud roper ut til alle mennesker gjennom Bibelen. I Jeremia 22:29, roper Gud til jorden: ”…
hør Herrens ord!”

3.

Gud spurte Adam om hva han hadde gjort.
Les 1. Mos 3:9-11.
Hvorfor spurte Gud Adam når Han likevel visste alt fra før?
Gud gav Adam muligheten til å innrømme sin synd.



Gud hadde autoritet til å holde Adam og Eva ansvarlig for det de hadde gjort.
Adam og Eva måtte svare for sin Skaper for det de hadde gjort.
Gud dømte Adam og forbannet jorden.
Gud lovte å sende en Forløser.



Gud er vår rettmessige eier.
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Gud har gitt alle mennesker liv.
Apg 17;25 sier: ”For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.”

4.


Adam skyldte på Eva, og Eva skyldte på slangen.
Adam og Eva ville ikke innrømme sin synd.

Les 1. Mos 3:12-13.
Hvem la Adam skylden på?
Gud og Eva.

I stedet for å innrømme sin skyld, sa Adam at Gud hadde gitt ham denne kvinnen. Han ville
ikke ha vært ulydig.
Hvem la Eva skylden på?
Slangen.



Adam og Eva prøvde å komme seg unna ansvaret for det de hadde gjort.
Det er menneskelig å legge skylden på noen annen. I et korrupt samfunn kan folk til og med
kjøpe seg fri fra straff.



Men ingen kan lure Gud.
Synd vil aldri gå ustraffet. Gud ser og vet sannheten om hver enkelt person. Ingen kan unngå
Guds straff ved å skylde på noen annen. Hver enkelt er ansvarlig for sin egen synd.
Adam skyldte på Gud og Eva. Eva skyldte på slangen, Men Gud visste alt om hva som hadde
skjedd. Ingenting er skjult for Ham.

5.


Gud forbannet slangen.
Gud talte til slangen.

Les 1. Mos 3:14.
Bibelen forteller oss ikke noe om hvordan slangen gikk da han ble skapt. Men vi forstår at
den ikke krøp nede på bakken slik den gjør i dag. Det var etter at Satan hadde brukt slangen
til å lure Eva, at Gud forbannet den. Siden den gangen har den vært som den er i dag.

6.


Gud lovte å sende en Forløser.
Da Adam og Eva var ulydige imot Gud og kom under Satans kontroll, ble forholdet de hadde til
Gud brutt.
Vers for læreren: Joh 12:31; 2. Kor 4:4; Ef 2:1-2
De var ikke lenger Guds barn. De var Satans barn og under hans makt.
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Det kommer klart fram ut gjennom Bibelen at Satan begynte å lede de fleste av menneskene
til å gjøre som han ville. Han ble denne verdens herre.
Satan trodde at han hadde vunnet over Gud og fått full kontroll over verden.
Hvorfor kan ingen overvinne Gud?
Fordi Gud er allmektig.



Gud lovte at Han ville sende en Forløser.

Les 1. Mos 3:15.
Gud planla at Forløseren som skulle komme, skulle bli født av en jomfru.
Legg merke til at dette verset ikke sier ”deres” ætt. Mannen er ikke nevnt i forbindelse med
Forløseren Gud lovte å sende. Han skulle bare være kvinnens barn.
Vers for læreren: Jes 7:14; Luk 1:27.


Gud lovte at Forløseren skulle overvinne Satan.
Forløseren skulle kjempe imot Satan og ”knuse” slangens hode.
Lærer: Det hebraiske ordet shup i 1. Mos 3:15, blir oversatt med ”knuse.” I flere
leksikon blir ordet forklart slik: gape over, glefse, eller å overvelde. Det kan også bli
oversatt med ”å slå etter.”
”Hodet” symboliserer autoritet. Dersom noen får hodet knust, mister en sin makt og
autoritet.
Lærer: I Bibelen blir hodet alltid referert til som autoritet. Å sette foten på nakken eller
hodet til noen, viser at en har seiret (Josva 10:24; 1. Sam 17:51). 1. Mos 3:15 forteller
oss at den kommende Forløseren skulle overvinne Satan og knuse hans autoritet og
makt over denne verden.
Gud sa at Forløseren skulle overvinne Satan og befri menneskene fra hans makt. Gjennom
Forløseren kunne menneskene komme tilbake til Gud.



Gud sa at Forløserens ”hæl” ville bli knust.
At hælen skulle bli knust, betyr at Forløseren ville lide stor smerte i sin kamp imot Satan.
Likevel skulle Han ikke bli overvunnet.
Når hodet blir knust, kan ikke en person overleve. Men om hælen blir knust, er personen
skadet, men lever videre.



Vi har alt lært mange ting om Gud.
Hva har vi lært om Guds karakter så langt?
Lærer: La deltakerne svare og minn dem om følgende:
-

Er evig
Er allmektig
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-

Vet alt
Er alle steder på samme tid
Er kjærlighet
Er hellig og rettferdig
Straffer dem som gjør opprør imot Ham

Gud lovte å sende en Forløser. Hva forteller det oss om Gud?
Lærer: La deltakerne svare og gå videre i leksjonen.


Gud er kjærlighet. Han er nådig og full av omsorg.
Lærer: Denne fortellingen forklarer litt av det vi underviser om:
En fattig og fillete mann kom og banket på døren der du bor og ba om hjelp. Du
inviterte ham inn og lot ham ta en dusj. Du gav ham rene klær og et godt måltid mat. I
det han gikk, la du merke til at han stjal et verdigfullt arvestykke.
Neste dag kom han tilbake og ba om hjelp. Selv om han ikke fortjente din omsorg, men
heller straff, lot du ham komme inn og ta en dusj. Du laget et godt måltid mat for ham.
Første gangen han kom hadde han ikke gjort noe som fortjente din omsorg. Da han
kom tilbake, hadde han gjort noe som fortjente straff.
Første gangen du hjalp ham, viste du ham kjærlighet og godhet. Men da du tok imot
ham og viste ham godhet den andre gangen, selv om han hadde stjålet fra deg, viste du
ham NÅDE. Da du heller ikke ringte til politiet, viste du ham MISKUNN.
På hvilken måte viste Gud Adam og Eva kjærlighet og omsorg?
Han gav dem alt de behøvde og mer til.

Hva fortjente Adam og Eva da de gjorde opprør imot Gud?
Straff og død.

Hvordan viste Gud miskunn?
Han sendte dem ikke straks til Ildsjøen.

Hvordan viste Gud nåde?
Han lovte å sende Forløseren som skulle frelse dem fra straffen de fortjente.
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Lærer: Vis Illustrasjon 12.

7.


Gud sa at Eva kom til å lide på grunn av sin synd.
Gud fortalte Eva at hun måtte bære konsekvensene av det hun hadde gjort.

Les 1. Mos 3:16.
Gud talte til Eva og fortalte henne at hun kom til å føde sine barn med smerte, og bli
underlagt sin ektemanns autoritet.

8.


Gud sa at Adam kom til å lide på grunn av sin synd.
Gud fortalte Adam hva som var konsekvensene av hans synd.

Les 1. Mos 3:17-19.


Adam og Eva falt i Satans felle fordi de hørte på ham.
Satan lurte Eva og brukte henne til å lede Adam inn i synd. Selv om Adam visste hva Gud
hadde sagt, hørte han på Eva og gjorde det han visste var imot det Gud hadde sagt.



Satan er listig i sitt arbeid med å lede oss bort fra det Gud sier.
Til og med våre nærmeste kan hindre oss i å godta Guds Ord. De kan si at det ikke er
nødvendig å tro på Gud.



Fordi Adam syndet, ble jorden forbannet.
Før Adam syndet, tok han seg av hagen. Alt vokste uten at han behøvde å arbeide hardt. Men
da Adam syndet, forbannet Gud jorden. Den var ikke lenger noe fullkomment sted for
menneskene. Adam måtte arbeide hardt for å dyrke jorden på grunn av sin synd.



Gud sa at Adam kom til å dø fysisk på grunn av at han hadde syndet.
Synden førte til at Adam kom til å dø, og kroppen ville gå tilbake til jord igjen, det som Gud
hadde skapt ham av.
Det var ikke dette Gud hadde planlagt for Adam og Eva. Gud hadde ikke ment at de skulle dø.
Det var fordi Adam var ulydig imot Gud at døden kom inn i verden.
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Vi lever i en verden som lider under forbannelsen som er en følge av Adams synd.
På hvilken måte lider menneskeheten som følge av Adams synd?
Sykdom, lidelse, sorg og fysisk utmattelse, død. Naturkatastrofer og pest, fortvilelse, osv.

Menneskene kjente ikke til noe av dette før Adam og Eva syndet. Bibelen lærer oss at all
elendighet i verden i dag, er et direkte resultat av Adams ulydighet imot Gud.

9.


Adam og Eva er forfedre til alle mennesker.
Alle mennesker er nedstammet fra Adam og Eva.

Les 1. Mos 3:20.
Eva, den første kvinne, ble mor til hele menneskeheten. Adam, den første mann, ble far, og
den første forfader, for alle mennesker. Selv om folk har forskjellig hudfarge og utseende, er
vi alle fra samme forfedre – Adam og Eva.
Apostelgjerningene 17:26 sier at Gud ”lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike.”


Da Adam syndet, ble han skilt fra Gud.
Fordi Adam døde i forhold til Gud, er alle Adams etterkommere født skilt fra Gud og under
dødsdom.
En synder reproduserer syndere.
Rom 5:12 sier ” … likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av
synden og døden slik trengte igjennom til alle mennesker, fordi de alle syndet.”
Lærer: Vis Illustrasjon 14.

10. Konklusjon
Synden førte fryktelige konsekvenser inn i verden. Vi lever med disse konsekvensene hver
dag. Vi dør på grunn av dem.
Dette er dårlige nyheter. Men Gud, i sin nåde og miskunn, gir oss håp. Vi skal lære om det
håpet i leksjonene som kommer.
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Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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