4. Gud åpenbarte sin natur og
egenskaper da Han skapte.
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For å få perspektiv: Les Salme 104 for din egen del.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvis Gud er allmektig og ikke trenger noen ting, hvorfor skapte Han englene da?
For å tilbe og tjene Ham.

På hvilken måte er englene forskjellig fra Gud?
De er begrenset, fordi de er skapte vesener.
De kan ikke skape.
De vet ikke alt.
De kan bare være på ett sted om gangen.

Ble englene skapt til å ha samme posisjon og utseende?
Nei, Lusifer - den vakre, salvede kjerub - ble satt til å være leder over de andre englene.

Hva brukte Gud da Han skapte himlene og jorden?
Ingenting.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
Gud er den store Designeren.
Alle design må ha en designer.
Denne leksjonen viser hvordan Gud på en mektig måte viste sin kraft da Han skapte verden.
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Vi skal se at Gud hadde en plan, og at ingenting skjedde tilfeldig. Vi skal også se på Guds
skapende karakter – Hans kjærlighet til variasjon og skjønnhet. Alt Han har skapt er
imponerende!

2.

Den første dagen – Gud skapte lyset.
Les 1. Mos 1:3.



Dette verset begynner med: ”Da sa Gud.”
Og disse ordene blir gjentatt utover det første kapittelet i 1. Mosebok hver gang Gud skapte
noe. Han talte med den største autoritet, og alt Han hadde bestemt å skape, ble øyeblikkelig
og fullkomment skapt, akkurat som Han hadde planlagt det skulle være.

Les Salme 33:6; 8-9.


Gud talte lysets eksistens.
Legg merke til at Gud skapte lyset her, ikke solen. Solen ble ikke skapt før på den fjerde
dagen.
Gud bød lyset skinne, og straks var det lys.
Hvorfor kan ikke vi tale inn i mørket og det blir lys?
Vi har ikke makt til å gjøre det.



Ingenting er umulig for Gud.
Han skapte lys av ingenting. Han er allmektig.
Hva kan vi huske når vi ser sollyset, månen eller stjernene, eller vi trykker på en lysbryter
eller tenner et levende lys?
At Gud skapte lyset.



Tenk over hva Gud måtte vite for å skape lys av ingenting!
Hvorfor kan ikke menneskene skape lys?
Fordi de har verken makt eller forståelse til å gjøre noe slikt.



Gud skapte lyset fordi Han er god. Gud er kjærlighet.
Hvorfor tror du Gud skapte lyset når Han ikke trenger det?
Fordi Han hadde planlagt å skape mennesker, og Han visste at vi ville trenge lys, og at vi ville være glad
for lyset.

Mørket kan være grusomt.
Vi må være takknemlige for at Gud skapte lyset!


Lyset Gud skapte var perfekt.

Les 1. Mos 1:4.
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Da Gud hadde skapt lyset, så Han at ”det var godt.”
Hver gang Gud skapte noe nytt, var det perfekt. Bare Gud kan gjøre det fullkomne!


Gud kunne skape perfekte ting fordi Han er fullkommen.
Alt Gud skapte var basert på hvem Han er. Derfor var det fullkomment i hver detalj.
Salme 18:31 sier: ”Gud – hans vei er fullkommen.”

Les 1. Mos 1:5.


Gud skapte dagen og natten.
Gud skilte lyset og mørket på jorden, slik at når halve jorden lå i mørket, så lå den andre
halvdelen badet i lys. Dette satte i gang syklusen med dager og netter. Dette vil vare til
tidens ende.
Lærer: De seks dagene i skapelsen i 1. Mosebok 1, og den sjuende dagen da Gud
hvilte, er 24 timers døgn. 1. Mos 1:5. 8, 13, 19, 23 og 31 sier: ”Og det ble aften, og det
ble morgen (første, andre, tredje, fjerde osv.) dag.” At dette var 24 timers døgn, viser
også 2. Mos 20:8-11, hvor israelittene ble bedt om å hvile denne tidsperioden, akkurat
som Gud gjorde da Han var ferdig med skaperverket.
Husk at solen ikke var skapt enda, så lyset på jorden kom ikke fra solen.

3.

Den andre dagen - Gud skapte atmosfæren.
Les 1. Mos 1:6-8.



Gud skapte lufthimmelen.
Vi kan se bare en liten del av den enorme atmosfæren som omgir jorden.
Gud talte atmosfærens eksistens, og den var perfekt.

Les Jer 10:12.


Gud plasserte vann over atmosfæren.
Vi har allerede lest om at det var vann over hele jorden i begynnelsen. Gud plasserte noe av
dette vannet over jordens atmosfære.
Lærer: Skriften forklarer oss ikke hvilken form dette vannet hadde. Pålitelige
vitenskapsmenn mener at det ikke var skyer, men et lag med damp som Gud plasserte
som en hvelving rundt jorden, høyt over atmosfæren. (Det er forskjellige syn på dette.)
Samme hva syn vi velger å tro på, så er det sikkert at Gud plasserte vann over jordens
atmosfære. Dersom dette blir klarlagt nå, blir det lettere senere når du skal undervise
om Flommen. Da reverserte Gud denne prosessen så vannet falt ned som regn på
jorden.
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4.

Den tredje dagen - Gud gjorde slik at noe av vannet som dekket jorden,
ble samlet, slik at det tørre land kom fram. Han skapte plantelivet.
Les 1. Mos 1:9-10.



Gud gjorde slik at vannet gikk tilbake.
På den tredje dagen gjorde Gud slik at noe av det vannet som fremdeles var på jorden, gikk
tilbake, og tørt land kom til syne for første gang. Det var da de opprinnelige havene ble
formet.
Hvor store krefter skulle til for å forme de store verdenshav? Bare den allmektige Gud kan
bestemme over vannet og det er lydig mot Ham.
Fordi Gud skapte vannet, har Han også full kontroll over det.

Les 1. Mos 1:11-13.


Gud skapte alle planter og trær.
Gud skapte en mengde forskjellige planter og trær og frukter, med enormt stor variasjon i
form, farge og størrelse. Og alt det ble til ved at Gud talte!
Dess mer vitenskapsmenn studerer plantelivet, dess mer komplekst finner de at det er.
Gud skapte plantene slik at de kunne produsere frø som kunne så seg, slik at det ble mer av
samme art som den opprinnelige planten. Hver plante kunne bare produsere sitt slag. Du vil
aldri se at et fikentre produserer nyperoser, eller at et palmetre produserer epler.
Gud har aldri gått tilbake til begynnelsen for å reparere eller oppgradere det Han skapte.
Plantene og trærne vi har i dag, kommer fra dem Gud skapte den tredje dagen i skapelsen.



Gud har designet all ting i skaperverket. Han er Mesterdesigneren.
Når vi studerer planter, kan vi se at Gud uttrykker presisjon og system i det Han skapte.
Tenk på blomstene: Hvert slag har et eget mønster. I et lite frø er alle karakteristikker
til den type plante. Når frøet blir sådd, vil det bli til en blomst med samme type
kronblad, og duft som den opprinnelige.
Dersom du så på blomsten gjennom et forstørrelsesglass eller et mikroskop, ville du
fremdeles se at det var samme system og orden som i morplanten.
Dette viser at det er en Mesterdesigner. Ting ble ikke til ved tilfeldigheter.
Når du ser noe som uttrykker et mønster, tenker du: Hvem har laget det?
Mønster oppstår ikke av seg selv. Gud designet det.



Gud skapte plantene og trærne for en spesiell hensikt.
Skapte Han dem fordi Han trengte dem?
Nei, vi vet allerede at Gud ikke trenger noe av det skapte.
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Gud laget jorden til for menneskene. Gud er kjærlighet, derfor skapte Han alle plantene for
at menneskene skulle ha det de trengte, men også for at det skulle være vakkert og til glede
for menneskene.


Alt Gud skapte i begynnelsen var godt.
Det fantes ikke noe ondt eller ufullkomment. Det var ingen torner eller ugress. Ingenting av
det som vokste var giftig, og ingenting var deformert.
Gud er fullkommen. Derfor var alt Han laget perfekt.
Lærer: Dersom noen av deltakerne spør om hvorfor det ikke er slik nå, kan du svare at
det skal dere se på i en senere leksjon.

5.

Den fjerde dagen – Gud skapte solen, månen og stjernene.
Les 1. Mos 1:14-19.



Gud talte, og solen, månen og stjernene ble skapt.
Tenk på den makt som ble demonstrert da Gud talte! Bare Gud har makt til å skape alt Han
ønsket ved å tale - Han bare ba det komme til syne.



Gud skapte solen, månen, stjernene og alle himmellegemene med et ”gammelt utseende.”
Gud skapte himmellegemene slik at de skulle fungere slik Han ville. Det tok ikke mange lysår
for lyset å komme fra himmellegemene til jorden. Lyset var synlig i det øyeblikket Gud
skapte dem.



Gud holder hele universet oppe ved sin makt.
Gud plasserte himmellegemene, og Han holder dem på plass ved sin store makt.



Avstand er ikke noe problem for Gud, for Han har skapt universet.
Vi ser bare en bitte liten del av det endeløse universet. Gud skapte endatil de fjerneste
galakser og stjerner.
Jer 23:23-24 sier: ”Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? …
fyller jeg ikke himmelen og jorden? Sier Herren.”
Gud er alle steder. Vi klarer ikke å fatte hvor stort universet er, og enda mindre hvor stor
Gud er.



Selv om Gud er nær overalt i universet, er Han ikke en del av det.
Alt er skapt av Gud, men det er ikke Gud.
Tanken om at gud er alt og alt er gud, er total ukjent i Bibelen.



Gud skapte solen, månen og stjernene til å følge et bestemt mønster.
Tenk over dette:
Har du opplevd en dag da solen ikke gikk i sin bane?
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Hva med månen?
En kan lage kalendere og skjema over tidevannet for mange år framover, fordi posisjonen til
månen, jorden og solen er fullstendig forutsigbar.
Dette er ikke tilfeldigheter. Gud bestemte at det skulle være slik.

Les Salme 104:19.


Gud er lov og ordens Gud.
Når Gud skapte solen, månen og stjernene til å følge et fastsatt mønster, hva sier det oss
om Gud?
At Han er ordens Gud.

Gud er ikke likegyldig med hva Han sier og gjør. Alt Han gjør stemmer med Hans fullkomne
lover. Han har orden i alt Han tenker og gjør, derfor kan vi stole fullt ut på det.

6.

Den femte dagen – Gud skapte livet i havet og alle fuglene.
Les 1. Mos 1:20-23.



Gud talte, og vannet ble fylt med levende skapninger, og luften med fugler.
Gud skapte en stor mengde med havdyr og fisker, og et utall av forskjellige fugler. Tenk så
vakkert! Plutselig var havet og himmelen fylt et yrende liv!
Menneskene oppdager stadig nye arter av fisker og fugler.



Gud hadde en bestemt hensikt med å skape en så stor variasjon av skapninger.
Han gjorde det for å vise oss sin kjærlighet. Han gjorde det også for å vise sin kreative
visdom og makt.
Gud skapte alle levende skapninger slik at de kunne reprodusere ”hvert etter sitt slag.”
Uttrykket ”hvert etter sitt slag” er gjentatt 10 ganger i det første kapittelet av 1. Mosebok.
DNA –profilen til hver organisme var skapt og programmert av Gud, slik at reproduksjonen
blir av samme art. Selv om det er stor variasjon innen artene, er det umulig at det oppstår
nye arter.



Bare Gud kan skape levende skapninger.
Kan et menneske skape en eneste liten spurv av ingenting?
Selv den minste levende skapning er utrolig kompleks.
Eks:
”Molekylbiologi har vist at endatil det enkleste av alle levende systemer vi kjenner til på
jorden i dag, bakterieceller, er meget kompleks. En bakteriecelle er svært liten og veier ca
1picogramm (10-12 gram), men den fungerer som en mikro-minimalisert fabrikk. Som
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inneholder tusenvis av spesialdesignete deler av intrikate molekylære maskinerier.
Sammensatt av hundre tusen millioner atomer; mye mer innviklet enn noen maskin laget av
mennesker, og uten noen som helst parallell i den livløse verden.” (Michael Denton, Evolution: A
Theory in Crisis, s.250)

7.

Den sjette dagen – Gud skapte dyrene.
Les 1. Mos 1:24-25.
”Jorden skal la levende skapninger gå fram…” betyr ganske enkelt at Gud skapte dyrene av
jorden på den sjette dagen.



Gud skapte et stort antall og variasjon av dyr.
Gud skapte hver art med sine unike karaktertrekk og med evne til å reprodusere nye dyr av
samme art.



Alt Gud skapte var godt.
Gud er fullkommen. Derfor var alt Han laget perfekt.

8.


Gud åpenbarer seg selv gjennom skaperverket og gjennom sitt Ord.
Alle aspekter av skapelsen viser sider av Guds karakter.
Hvilke karaktertrekk har du lagt merke til?
Lærer: Eksempel på svar: Allmektig. Allvitende. Alle steds nærværende. Fullkommen.
Ordens Gud.



Hele universet fortsetter med å reflektere Mesterdesignerens verk.

Les Salme 19:2.
Vi er omgitt av beviser på Guds eksistens, Hans allmakt, kunnskap, kjærlighet, godhet og
orden. Alt dette minner oss om Mesterdesigneren som skapte alt med en god hensikt.
Rom 1:20 sier: ”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har
vært synlig fra verdens skapelse av.”
Vi må akseptere Ham som Gud, den allmektige Skaper av alle ting.


Guds Ord gir oss en enda dypere forståelse av Gud og Hans handlinger.
Vi kan lære svært mye om Gud ved å studere skaperverket. Men vi vil lære mye mer om Gud
ved å studere Hans Ord.
Gud, Skaperen, som var der i begynnelsen da alt ble skapt, stiller oss til ansvar for om vi
godtar det Han har skrevet ned til oss om hvordan Han skapte alle ting.
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9.

Konklusjon
Gud har gjort svært mye for å vise oss hvem Han er gjennom sitt skaperverk. En
imponerende demonstrasjon av Guds kjærlighet til oss.
Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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