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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvem skapte Gud verden for?
For mennesket.

Hvem snakket sammen da Gud sa: ”La oss gjøre mennesket…”?
Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd.

Hvordan laget Gud mennesket?
Gud formet mennesket av jord og blåste livet inn i ham.

Hva vil det si at Gud skapte mennesket i sitt bilde?
Han skapte mennesket med sinn, følelser og vilje, slik at mennesket skulle kjenne, elske og lyde Gud.

Hvilket ansvar gav Gud til Adam og Eva?
Gud gav dem ansvar over jorden og alt som er på den.

Hvem var tilskuere til at Gud skapte mennesket?
Englene, også Lusifer.



Vi skal nå se på denne leksjonen.
Gud er stor.
Det er fantastisk å studere Guds skaperverk. Vår tanke klarer ikke å fatte alt Gud har skapt.
Det er en detaljert skjønnhet.
Alt var perfekt og helt ufattelig vakkert i begynnelsen. Den Allmektige Gud gjorde alt Han
hadde planlagt. Og det var såre godt!
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2.

Gud gjorde ferdig skaperverket.
Les 1. Mos 2:1.



Gud gjorde seg ferdig med alt Han hadde planlagt å skape.
Gud lar ikke noe stå halvferdig. Han gjør alt ferdig slik Han hadde planlagt.



Gud er ikke som oss.
Gud forandrer aldri mening om noe Han har begynt på. Han mister ikke interessen eller gir
opp. Når Gud begynner på et arbeide, fullfører Han det alltid.
Vers for læreren: Les Salme 33:11

3.

Gud hvilte fra arbeidet med skaperverket.
Les 1. Mos 2:2-3.



Gud skapte alt på seks dager.
Lærer: De seks dager Gud skapte på, og den sjuende dagen som Han hvilte på (1. Mos
2:2-3) er 24 timers døgn. I 1. Mos 1:5, 8, 13, 19, 23 og 31, står det: ”Og det ble aften og
det ble morgen...” Dette er 24 timers døgn. Det viser også 2. Mos 20:8-11, når
israelittene får beskjed om å hvile, akkurat som Gud hvilte etter at Han fullførte
skaperverket.
Menneskene trenger lang tid for å fullføre store byggverk.
Vi er begrenset når vi lager noe, men det er ikke Gud!
Gud skapte en ufattelig mengde ting på seks dager.
Hva skapte Gud?
Lys
Tørt land
Planter og trær
Sol, måne og myriader av stjerner
Livet i havet og fuglene i luften
Mange forskjellige dyrearter
Den første mann og kvinne

Gud kunne ha skapt alt på et øyeblikk dersom Han hadde valgt å gjøre det. Han kan gjøre alt
det Han vil.


På den sjuende dagen hvilte Gud fra sine gjerninger.
Mennesker må hvile etter at de har gjort et tungt arbeid. Men er det slik med Gud?
Gud er Ånd. Han har ingen kropp, derfor blir Han aldri trøtt.

Les Jes 40:28.
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Grunnen til at Gud hvilte, var at Han hadde fullført alt Han hadde planlagt å gjøre.
Eks. Dersom du hadde fullført et prosjekt. Ville du da ha fortsett å arbeide på det?
Gud holdt opp med å skape fordi arbeidet var fullført.

4.

Jorden var dekket av en dis.
Les 1. Mos 2:4-6.



Gud kalte seg selv ”Herren.”
I det første kapittelet av 1. Mosebok kalte Gud seg selv ”Gud.” Der så vi at Han er den store
og mektige Gud, Skaperen av himlene og jorden og alt som er i dem.
Her i dette avsnittet kaller Gud seg selv ”Herren.” I 1. Mosebok kapittel 2, ser vi at selv om
Han er den Evige, uforanderlige og totalt uavhengig av ting, ønsker Han å ha et nært
fellesskap med mennesket.
Fra nå av bruker Bibelen noen ganger navnet ”Gud,” andre ganger ”Gud Herren” eller
”Herren.”



Den første tiden av jordens historie, ble ikke jorden vannet av regn.
Hvordan ble jorden vannet i følge 1. Mos 2:6?
Den ble vannet av en damp som steg opp fra jorden.

Gud sendte ikke regn før mye senere i historien.
Lærer: Dette er viktig for det vi skal lære senere om vannflommen. Det var første gang
menneskene så regn. ”Ved tro bygget Noah, i hellig frykt, en ark til frelse for sin
husstand, etter at han var varslet om det som ennå ikke var sett...” (Hebr 11:7).

5.

Gud plantet en hage for Adam og Eva.
Les 1. Mos 2:7-8.



Gud laget til en vakker hage for Adam og Eva.
Fordi Gud er kjærlighet, laget Han til en vakker hage for Adam og Eva.
Eks. Vi lager også gjerne til noe spesielt for dem vi er glad i.
Gud elsket mennesket. Derfor laget Han til et vakkert sted der de kunne bo. Den flotteste
botaniske hagen i verden kan ikke sammenlignes med den skjønnheten det var i hagen Gud
selv plantet.
Der var alle sorter grønnsaker og frukttrær som mennesket kunne nyte godt av.



Gud plasserte Adam i hagen.

Les 1. Mos 2:8 om igjen.
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Hagen lå et sted som hette Eden.
Da hagen var ferdig, spurte ikke Gud Adam om han ville bo der. Hva gjorde Gud?
Han plasserte Adam i hagen.



Gud hadde rett til å sette Adam der, fordi Han skapte mennesket.
Eks. Vi kan også gjøre hva vi vil med ting vi har laget og eier. Selge frukt fra frukthagen
vår, selge båten vi har bygget osv.
Lærer: Det er viktig å understreke sannheten om at Gud har eiendomsrett over
mennesket. Hvis en ikke forstår at en tilhører Gud, vil en heller ikke forstå at Gud har
rett til å fortelle hva vi skal gjøre, og at Han straffer ulydighet.



Gud sa til Adam at han skulle ha ansvar for hagen.
Dette var ikke tungt arbeid for Adam, for det fantes ikke ugress eller insekt som ødela noe.
Alt var perfekt.

6.

Gud plantet to spesielle trær midt i hagen.
Les 1. Mos 2:9.



Gud plantet mange forskjellige trær i hagen.
Noen trær var der for skjønnhetens skyld, mens andre var der for mat.
Blant alle trærne var det to spesielle trær – Livets tre og Kunnskapens tre. Kunnskapens tre
var treet til kunnskap om godt og ondt.



Gud plantet Livets tre midt i hagen.
Skal vi se litt nærmere på dette treet.
Hva var livskilden til Adam?
Det var Gud.

Hvordan vet vi at Gud var kilden til Adams liv?
Bibelen sier at Gud blåste livet inn i Adam da Han skapte ham.

På denne tiden var det ingen sykdom eller død i verden. Men for at Adam skulle leve evig,
måtte han ete av frukten på Livets tre.
Gud ville at Adam skulle velge frivillig å ete av Livets tre.
Han ville at Adam skulle huske hvem som skapte ham. Gud var den som gav ham liv.
Han ville at Adam aldri skulle glemme at når Gud skapte ham, hadde Han også rett til å
fortelle hva Adam skulle gjøre. Gud var autoritet over Adams liv.
Han ville at Adam aldri skulle glemme at han var totalt avhengig av Gud for hvert åndedrag
han tok. Gud var den som holdt liv i Adam.


Adam måtte velge.
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Dersom han valgte å ete av Livets tre, viste han at han var enig i at Gud var livets kilde og
den som holdt livet oppe, og at Gud var hans rette autoritet.


Gud sa til Adam at han ikke skulle ete av frukten av Kunnskapens tre.

Les 1. Mos 2:16-17.
Nå skal vi se på hensikten med dette treet.
Det skulle minne Adam på at han aldri måtte velge å bli uavhengig av Gud. Når Adam skulle
vite hva som var godt og ondt, måtte han være avhengig av Gud.


Fra den tiden Gud skapte Adam, var det Han som bestemte hva som var godt for Adam.
Hva var det Gud bestemte at Adam trengte, som Han også laget for ham?
Ei kone, et oppdrag og et sted å bo.

Inntil dette tidspunkt visste Adam bare om det som var godt, for alt Gud hadde gitt ham var
godt.


Frukten på Kunnskapens tre var ikke ond.
Hvorfor vet vi at frukten på dette treet ikke var ond i seg selv?
Fordi alt Gud skapte var godt.

Det var ikke galt å vite hva som var godt og ondt. Gud, som er fullkommen, visste allerede alt
om hva som var godt, og Han visste også om det onde til og med før det eksisterte.


Grunnen til at Gud ikke ville at Adam skulle ete av Kunnskapens tre, var at Han ville at Adam
skulle være avhengig av Ham for å få vite hva som var godt og ondt.
Gud ville at hver gang Adam behøvde å vite hva han skulle gjøre, skulle han komme til Gud
for å få rettledning. Adam skulle være avhengig av Gud hele tiden for å få vite hva som var
det rette. Gud ville alltid velge det beste for Adam hvis han lot Gud bestemme.
Gud er den samme i dag. Han har ikke sluttet å bestemme hva som er rett og galt.
Hvordan kan vi vite at det Gud sier er rett eller galt?
Ved at vi forstår det Han sier oss i Bibelen.



Gud fortalte Adam hva som var konsekvensen av å være ulydig.

Les 1. Mos 2:16-17 om igjen.
Hvor mange av trærne i hagen var det Adam kunne ete av?
Han kunne ete av alle trær, unntatt Kunnskapens tre.

Hvis Adam var uenig med det Gud sa og valgte å bestemme selv hva han skulle ete, var han
ikke lenger avhengig av Gud. Adam ville da trekke sine egne konklusjoner om hva som var
godt og ondt, og rett og galt.
Dersom Adam var ulydig imot Gud og åt av frukten på Kunnskapens tre, hva ville
konsekvensene bli?
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Han ville dø.

7.

Straffen for ulydighet imot Gud er død.
Les 1. Mos 2:17 om igjen.



Gud advarte Adam og sa at ulydighet ville føre til død.
Så langt hadde Adam bare opplevd gode ting, for Gud hadde gitt ham alt han behøvde. Men
Gud gjorde det klart for Adam at dersom han ville være uavhengig av Gud og være ulydig,
kom han til å dø.
La meg forklare hva det vil si når Gud sa at Adam kom til å dø.



Adam ville bli skilt fra å ha et åndelig fellesskap med Gud.
Da Gud sa at Adam ville dø om han var ulydig, mente Han at Adam ville bli skilt fra Ham. I
stedet for å være Guds venn, ville han bli Guds fiende.
Lærer: Eks. Gode venner kan bli uvenner etter å ha hatt en uoverensstemmelse.
Gud advarte Adam og sa at dersom han var ulydig, ville det gode forholdet mellom dem bli
brutt.
Grunnen til at Gud hadde skapt Adam i sitt bilde, var at mennesket skulle leve i fellesskap
med Ham, og elske og lyde Ham. Dersom Adam valgte å være ulydig, ville den delen av
Adam som var skapt i Guds bilde – sinn, følelser og vilje – bli ødelagt og skilt fra Gud. Adam
ville dø åndelig. Det fine forholdet han hadde med Gud, ville ta slutt.



Til slutt ville Adam bli skilt fra kroppen sin.
Da Gud fortalte Adam at han kom til å dø om han åt av den forbudte frukten, mente Han
ikke at Adam kom til å dø fysisk i samme øyeblikk. Han mente at Adam straks kom til å bli
skilt fra Gud – livets kilde – senere ville han også dø fysisk.



Adams sjel og ånd ville forlate kroppen.
Tenk på hva som skjedde da Gud skapte Adam, før Han gav Adam liv. Kroppen hans var som
på en død person. Så blåste Gud liv inn i nesen til Adam og gav ham sjel og ånd. Adams
kropp var som et hus for sjelen og ånden hans.
Dersom Adam var ulydig imot Gud, ville hans sjel og ånd til slutt bli skilt fra kroppen hans.
Men dette ville ikke være slutten på hans eksistens.



Adam ville bli skilt fra Gud for evig.
Når Adam først har dødd åndelig og etterpå fysisk, ville han bli skilt fra Gud for evig. Han ville
aldri mer få noen anledning til å oppleve det gode fellesskapet med Gud. Det ville ikke være
noen måte å unngå Guds dom på.
Lærer: Ta ikke opp temaet om fortapelsen og ildsjøen her. Det kommer i senere i
kurset. Ildsjøen vil bli introdusert som stedet Gud laget til som straff for Satan.



La meg illustrere hva død betyr.
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Lærer: For å vise hvordan Adam ble skilt fra Gud, kan du ta med ei grein, som er blitt
brutt av et tre, til møtet. Greina kan ikke fortsette å leve når den er skilt fra sin
livskilde. Hvis Adam var ulydig imot Gud, ville han også bli skilt fra sin livskilde.
Hvorfor kan ikke greina fortsette å leve?
Fordi den er brutt av fra treet, skilt fra sin livskilde.

Når begynte greina å dø?
I det øyeblikk den ble brutt av treet.

Lærer: Oppbevar den avbrutte greina i lokalet der dere samles. Etter hvert vil tegn på
at greina er død, bli mer og mer tydelig. Du kan bruke denne greina som illustrasjon på
Adam som ble skilt fra Gud etter at han hadde ete av den forbudte frukten. Du kan
også bruke en av kvistene til å illustrere Eva, og de små kvistene til å illustrere Kain og
Abel. Hele greina kan være et bilde på hele menneskeslekten.


For å summere opp: Død var straffen for ulydighet imot Gud, og den var trefoldig.
Adam ville bli skilt fra Gud, livets kilde, og alt som er godt. Han ville ikke lenger være i stand
til å nyte et åndelig fellesskap og vennskap med Gud.
Til slutt ville Adam dø fysisk – når sjel og ånd forlater kroppen.
Etter den fysiske død, ville Adam bli skilt fra Gud for evig. Det vil si evig død.
Lærer: Vis Illustrasjon 8.

Lærer: Adam hadde aldri opplevd død, så noen vil kanskje spørre om Adam virkelig
forsto hva Gud mente. Jeg vil forklare dette slik:
Siden Gud er rettferdig og god, ville Han ha gjort det klart for Adam at død betyr at
forholdet mellom dem kom til å opphøre – han ville bli skilt fra Gud. Hvis ikke hadde
det stridt imot Guds karakter.
På samme måte som Gud har advart oss om dom og fortapelse, advarte Han Adam om
straffen for ulydighet. Vi forstår ikke hva fortapelse egentlig vil si, og Adam forsto
heller ikke hva død ville si. Men han forsto at det ville si å bli skilt fra Gud.
Adam hadde det ypperste av menneskets intellektuelle kapasitet og forsto mye mer
enn oss. Han var skapt i Guds bilde.
Det som er nedskrevet i Bibelen, er nok ikke alt Gud sa til Adam. Alt Jesus sa mens han
var på jorden, er heller ikke nedskrevet (Joh 20:30-31).
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8.

Konklusjon
Hvorfor hadde Gud autoritet til å fortelle Adam at han ikke skulle ete av Kunnskapens
tre?
Fordi Gud hadde gitt Adam livet.
Fordi Han elsket Adam.
Fordi Han var visere enn Adam.

Så hvorfor har Gud rett til å lære oss?
Fordi Han skapte oss og elsker oss.
Fordi Han vil det beste for oss.
Fordi Han er visere enn oss.

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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