3. Gud skapte englene.
Gud skapte himlene og jorden.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Gud skapte alle åndene. (Job 38:7; Salme 11:4; 103:20; Esek 28:14-15; Kol 11:16; Åp 5:11)

3.

Gud skapte himlene og jorden. (1. Mos 1:1; Job 38:4-7)

4.

Gud skapte alt av ingenting. (1. Mos 1:1; Job 38:4-7; Salme 33:8-9)

5.

Gud er allmektig. (Jer 32:17)

6.

Gud er allvitende.

7.

Jorden var uten form og lå i mørke. (1. Mos 1:1-2)

8.

Gud Den Hellige Ånd var tilstede, klar til å begynne på skaperverket. (1. Mos 1:2)

9.

Konklusjon

Få perspektiv
Før du underviser om at Gud skapte alle de materielle ting som en kan se, er det viktig å undervise at
Gud skapte åndsverdenen, som stort sett er usynlig for menneskene. Det er logisk å fortelle om
skapelsen av åndene, eller englene, før en forteller om at jorden ble skapt. For englene var tilskuere
da jorden ble skapt (Job 38:4-7). Det vil bli enklere for deg og dem du underviser, om du introduserer
hver person i Guds historie i riktig rekkefølge, når de ble skapt eller født. Ellers må du gå tilbake til et
tidligere tidspunkt i historien for å fylle ut manglende detaljer.
Etter at du har undervist om at Gud skapte åndsverdenen, kan du gå videre og undervise om at Han
skapte himlene og jorden.
Tips til læreren
Da 1. Mosebok er grunnlaget for hele Skriften og legger grunnen for åpenbaringen av Guds natur og
karakter, er det viktig å ta nok tid til gjennomgangen av disse leksjonene. Pass på at deltakerne får
med seg den logiske tankegangen som er utledet fra Skriften.
Bli ikke avledet fra temaet.

1.


Innledning
Vi begynner med å se på det vi allerede har gjennomgått.
Repetisjon:
Hva er opprinnelsen til Gud?
Han har ingen begynnelse og ingen ende.

Hvorfor er Gud den eneste som kan fortelle nøyaktig om begynnelsen til alle ting.
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Fordi det var bare Han som var der før alt begynte.

Hva trengte Gud før universet og alle andre ting eksisterte?
Ingenting. Gud lever av sin egen kraft. Han er selveksisterende.

Har Gud en fysisk kropp?
Nei, Gud er Ånd.

Hva betyr det at Gud er suveren?
Han er den høyeste autoritet. Han er større enn alt og alle, både i den åndelige og den fysiske verden.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
Vi skal se hva Gud har å fortelle om begynnelsen til alle ting. Han var tilstede som den
allvitende og allmektige Skaper. Han taler med autoritet. Han vil at vi skal lære sannheten.
I denne leksjonen skal vi først se på skapelsen av åndsverdenen.

2.


Gud skapte alle åndene.
Åndeverden får mye oppmerksomhet i vår tid.
Synske folk har dukket opp overalt. De påstår at de kan snakke med åndeverden. De mener
at de avdødes gode ånder passer på oss, men at det også er plagsomme ånder som kan spille
oss puss, og onde ånder som gjør livet uutholdelig for oss.
La oss se på hva Gud sier om hvem åndene virkelig er, hvor de kommer fra og hva som er
hensikten med å skape dem.



Åndene er ikke fra evighet som Gud. De er skapt av Gud.

Les Kol 1:16
Troner og herredømmer, makter og myndigheter, i dette verset refererer til den hærskaren
av ånder som ble skapt av Gud. Han gav den forskjellige posisjoner og maktområder. Et
annet navn Bibelen bruker på ånder, er engler.
Lærer: Vis på Tidslinjen, Guds engler.


Gud skapte åndene før han skapte jorden.
Job 38:7 sier at englene jublet og ropte av fryd da de så på at jorden ble skapt. Derfor vet vi
at Gud skapte åndene før Han skapte alt det andre.



Gud skapte ikke åndene med fysiske kropper.
Derfor er de ikke begrenset til tid og sted slik vi er. Men ånder kan ikke være alle steder på
samme tid, slik Gud kan. De er begrenset til å være på ett sted om gangen.
Åndene har ikke fysiske kropper, men noen ganger kan de vise seg som mennesker eller i
andre fysiske kropper.
Vers for læreren: 1. Mos 1:11-2; 22; 1. Mos 19:1, 12, 15; Jes 6:1-2; Lukas 24:1-4, 22-23
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Gud skapte åndene til en helt spesiell oppgave.
Englene ble skapt for å være Guds tjenere og budbringere.
Vers for læreren: Salme 103:20-21



Englene tilhører Gud.
Hvorfor tror du at englene tilhører Gud?
Fordi Han gav dem liv og holder liv i dem.

Eks: Dersom du lager noe, er det ditt.


Gud skapte englene fullkomne.
Gud er hellig, derfor skaper Han aldri noe som er ondt. Alt Han tenker, sier og gjør, er
fullkomment.



Gud skapte englene med høy intelligens og stor makt til å gjøre Hans vilje.

Les Salme 103:20.
Englene har en enorm kunnskap og forståelse, og Gud gav dem makt til å gjøre store ting.
Men de er ikke allmektige, slik Gud er.
Hvorfor er englene begrenset i kunnskap og makt?
Fordi de er skapte vesener.

Som skapte vesener er de begrenset og ikke evigvarende. Gud er ubegrenset og
evigvarende.


Gud skapte et enormt antall engler.
Åp 5:11 sier: ”… tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen.”



I begynnelsen tjente alle englene Gud i Himmelen.
Himmelen er et virkelig sted. Den er nevnt mange ganger i Bibelen.
Salme 11:4 sier: ”Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone…”
Himmelen er tronrommet i universet.



Det går fram av Skriften at Gud skapte englene forskjellige.
Noen hadde mer visdom og skjønnhet enn andre.



Den største engelen Gud skapte, var Lusifer.
Han fikk posisjon som leder over de andre englene.
Lærer: Vis på Tidslinjen, Lusifer.
Esekiel 28:14 kaller ham ”En salvet kjerub.”
Han var skapt fullkommen og uten synd, slik alle englene var.
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Esekiel 28:15 sier: ”Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt…”
Lærer: Ikke fortell om Lusifer sitt opprør enda. Det vil bli tatt opp som tema når det
kommer inn i kronologien.

3.


Gud skapte himlene og jorden,
Vi vil nå se på hva Gud har sagt om skapelsen av himlene og jorden.
Når vi studerer det første kapittelet i 1. Mosebok, har du kanskje mange spørsmål pga. de
mange teorier som verserer om begynnelsen til universet. Vi har ikke tid nok til å diskutere
alle teoriene, men vi kan samtale etter møtet om kilder med info.
Ressurser:
”Answers in Genesis” http://answersingenesis.org
”Creation Ministries International” http://www.creation.com

Les 1. Mos 1:1.
Når var begynnelsen i følge dette verset?
Da Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd skapte universet og alt som er i det.



Englene priste og tilba Gud da de så på at Han skapte alle ting.
Dette kommer klart fram i Jobs bok, der Gud stiller Job noen spørsmål og forteller ham at
åndene var til stede da Gud skapte jorden.

Les Job 38:4-7.
4.


Gud skapte alt av ingenting.
Alle ting hadde en begynnelse.
Vi har allerede lært at bare Gud er fra evighet.
Universet og alt som er i det, har ikke eksistert før det som er omtalt i 1. Mos 1:1 som
”begynnelsen.” Ingenting eksisterte, bare Gud.
1. Mosebok er på latin kalt ”Genesis”, det betyr ”begynnelse” eller ”opprinnelse.”
1. Mosebok er fortellingen om hvordan alt ble til, nedskrevet.

I

Da det ikke fantes noe før ”begynnelsen,” hva brukte Gud til å lage jorden, solen, månen
og stjernene, og alt det andre som finnes i universet?


Gud skapte universet av ingenting.
Gud talte sitt Ord, og alt ble til av kraften i Hans Ord.

Les Salme 33:8-9.
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Bare Gud kunne skape noe av ingenting.
Englene kan ikke skape. Dette er forbeholdt Gud alene. Skapte vesener kan ikke skape noe
av ingenting.
Kan du komme på noe som mennesker kan lage uten å ha noe å lage det av?
Men Gud skapte alle ting av ingenting. Det fantes ikke noen form for rom eller gass før Gud
begynte å tale skaperverkets eksistens.

5.


Gud er allmektig.
Ingenting er for vanskelig for Gud.
Vers for læreren: Salme 147:5; Jer 51:15

Les Jer 32:17.
Engler og mennesker er begrenset i hva de kan gjøre, men Gud er allmektig. Han
gjennomfører alle sine planer.

6.


Gud er allvitende.
Gud behøvde ikke å spørre noen for å skape alt av ingenting.
Når vi skal lage noe, må vi se og lære av andre først. Vi er ikke født med kunnskap om slike
ting.
Trenger Gud å studere og forske for å finne ut av ting og lære mer?
Han har alltid visst alt.



Gud eksisterte før alle andre.
Det var ingen der til å lære Ham noe.
Det er ingenting Han ikke vet og forstår. Han hadde all nødvendig kunnskap til å skape
universet og alt som er i det.



Gud er større enn alle.
Han er større enn alt Han har skapt. De skapte åndene forstår ikke alt, slik Gud gjør. Det gjør
heller ikke menneskene. Bare Gud er allvitende. Han er større enn alle. Han er den suverene
hersker over hele skaperverket.

7.

Jorden var uten form og lå i mørke.
Les 1. Mos 1:1-2.



Jorden hadde ikke noen spesiell form.
På dette stadium hadde ikke Gud organisert de forskjellige elementer som jorden består av.
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Lyset eksisterte ikke.
Mørke dekket jorden.



Det var ikke noe tørt land.
Det fantes ikke liv på jorden.

8.

Gud Den Hellige Ånd var der, klar til å begynne på skaperverket.
Les 1. Mos 1:2.
Gud Den Hellige Ånd var klar til å skape.
Det var ikke noe liv på jorden, men Guds Ånd var der, klar til å utløse Guds enorme
skaperkrefter til et meget innholdsrikt skaperverk.
Vi har lært at det er bare én Gud, men det er tre personer som er den ene Gud.



Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd skapte alt.
Den treenige Gud er kilden til all energi. Han alene hadde makt til å skape og sette alt i
bevegelse.

9.

Konklusjon.
Hva har du lært av dagens leksjon?
Hvilken sannhet har du fått ut av den?
Gud skapte englene
Gud skapte himlene og jorden.

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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