LEKSJON 5
- Gud skaper himmelen
og jorden Del 2 -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne tanker som går forut for denne
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang.
Dette er bare ment til selvstudie.
OVERSIKT
Dette er mer enn en leksjon om skapelsen. Guds natur og vesen kommer
klart til syne i Hans skaperhandlinger. Det primære mål med å undervise
om skapelsen, er å vise Guds egenskaper som åpenbares gjennom Hans
skaperhandlinger.
Merk: Dette er den andre leksjonen om skapelsen av himlene og jorden.
Bibelhenvisninger: 1 Mosebok 1,9-25
Job 38-41; Salme 19,1-5; 24,1-2; 33,6-9; 95,3-5; 104; 119,90; Jesaia 40,28;
44,24; 45,7-12; 48,12-13; Jeremia 10,12-13; 32,17; Kol 1,16; Hebr 1,10-12;
11,3.
MINNEVERS: 1 Mosebok 1,1
MÅL: Å vise at Gud skapte alt og at Han skapte det av ingenting.
Å vise Guds karakter og egenskaper vist gjennom Hans skaperhandlinger.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Guds Ord er evig og uforanderlig, likevel har det i løpet av noen tiår blitt spredt
teorier om at alle ting har utviklet seg. Dette blir undervist og godtatt som fakta.
Det som ikke er blitt sagt, er at mye av grunnlaget som evolusjonslæren bygger
på, nå er bevist å være falskt. Mange av de såkalte bindeledd i utviklingen av
mennesket viser seg å være fabrikert. Andre «fakta» som tidligere ble brukt
som bevis for evolusjonsteorien, er nå blitt uaktuelle, fordi nye vitenskapelige
oppdagelser stadfester SANNHETEN om skapelsen. En talsmann for Bibelens
skapelsesberetning, Dr. John Whitcomb, har sagt at evolusjonslæren er
en religion som har troen knyttet til tid og forandringer. Det eneste svaret
evolusjonistene har på alle spørsmål om livet, og hvor uendelig komplisert det
er, er de mange millioner år og forandringer.
Satan har forblindet menneskenes sinn, men Guds Ord er mektig til å trenge
igjennom denne blindheten. Vi har gode nyheter: Gud, den suverene Skaper,
skapte alle ting ved sin kraft. Hans Ord, Bibelen, er det største av alle skrifter,
og basisen for all vitenskap. Vi kan undervise med trygghet og overbevisning
- ikke om tid og forandring, men om den levende Gud og Hans uforanderlige
Ord.
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BILDER

Notater

Plakat I “Vi lærer om Gud”
SPESIELLE FORBEREDELSER
• Kopier Repetisjon - 5 og Samtale - 5 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Ta med bilder av (1) Plantelivet (2) solsystemet stjernene og andre ting på
himmelen (3) fugler og fisker og livet i luften og havet (4) dyr.
• Under punkt B - leksjon 5, trenger du noen tørre bønner og en stor
kasserolle.
• Ta med en pose blomsterfrø, og om mulig, en plante av samme sort frø som
har spirt.
• Prøv og finn noen gode forstørrelser av planter og planteceller.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.
NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONER
Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med
alle punkt.
IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 4 ved å gjennomgå “Repetisjon - 5”
Les Samtale - 5. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Hvor mange av dere liker hjemmebakte kaker?
Tenk deg at mor bakte en sjokoladekake. Hadde du likt å smake?
Selvfølgelig. Tenk deg at du tok en bit av et kakestykke og oppdaget at det
smakte bedre enn noen annen kake du hadde smakt før. Da hadde du kanskje
lurt på hva det var laget av siden det var så ekstra godt. Kanskje du spurte
mor hva de var laget av.
Ville du spørre en venn om hva kaken var laget av? Nei, selvfølgelig ikke!
Hvem ville du spørre? Mor!
Hvorfor det? Fordi det var hun som laget dem.
Tenk over dette: Dersom du ønsker å vite noe om stjernene eller om havet
eller om blomstene eller dyrene eller kanskje det selv, hvem tror du du skulle
spørre da?
Hvem var det som laget alt sammen?
Gud gjorde det, og Han vil at vi skal vite at det var Han som gjorde det,
derfor har Han fortalt oss det i Bibelen.
1 Mosebok er Guds fortelling om skapelsen.
Det var Gud som skapte alle ting.
Bare Gud var der før begynnelsen, og Han vet alt.
I forrige leksjon begynte vi å se på hva Bibelen sier om Gud og Hans
mektige skapergjerning. Vi leste om de to første dagene og om at Gud skapte
lyset ved å tale. Han skapte luften og himmelen og plasserte noe av vannet
over atmosfæren.
Nå skal vi lese om hvordan Gud laget det tørre land og havet og fylte det
med levende skapninger.
B. Gud kalte på Adam.
Tema: Gud er allmektig.
LES 1 Mos 1,9-10.
Gud samlet vannet i havene og gjorde slik at det tørre land kom til syne.
Tenk over:
Har du noen gang prøvd å løfte en bøtte fullt av vann? Vann er tungt, ikke
sant? Du har sikkert veltet et glass vann en eller annen gang, men har
du sett hvor store ødeleggelser vann kan gjøre når havet blir opprørt av
storm? Eller når det er flom? Ingen mennesker kan kontrollere elvene og
havet! Men ingenting er umulig for Gud. Tenk deg: Gud samlet alt vannet
som dekket hele jorden, og Han formet havene og det tørre land akkurat
slik Han ville det skulle være.
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LES 1 Mos 1,11-13.

Notater

Tema: Gud er allmektig.
Tema: Gud er allvitende.
Gud skapte alle planter og trær.
− Bare Gud har kunnskap og makt til å skape planteliv.
− Gud skapte plantene slik at de kunne produsere frø, som igjen kunne bli til
nye planter lik de opprinnelige.
Tenk over:
Dersom noen laget ei fin skjorte til deg, ville den med tiden bli utslitt, ikke
sant? Hvis du ville ha ei ny, akkurat lik den gamle, så måtte den bli laget av
et nytt tøystykke. Når Gud skapte plantelivet, la Han inn i hver plante evnen
til å produsere frø som kunne spire og gro til nye planter lik de opprinnelige og de nye plantene kunne produsere frø som igjen ble til flere planter akkurat
lik den første. Gud gir liv, og Han er den som holder det i gang!
- Plantene vi har i dag kommer fra de plantene Gud skapte i begynnelsen.
Tema: Gud er kjærlighet.
Hvorfor skapte Gud blomster, trær og planter?
Hadde Gud bruk for dem?
Nei! Han trenger ingenting.
Gud skapte plantene for at vi skulle ha noe å leve av.
Mat, oksygen, tømmer og mange andre ting.
PEK PÅ PLAKATEN «VI LÆRER OM GUD» LES, «GUD ER
KJÆRLIGHET»
Gud skapte plantene for å vise oss sin kjærlighet til oss.
Han behøvde ikke å skape så stor variasjon i farger, størrelser, fasonger, smak
og lukt.
Noen få forskjellige ville ha vært nok for oss.
VIS BILDER AV PLANTELIVET
Tenk over:
Gud kunne ha laget alt i sort og hvitt, men det gjorde Han ikke. Han skapte
mange farger - nydelige farger!
Alt kunne ha vært uten smak. Men Gud skapte herlige smaker. (Hva liker
du? Sjokolade, vanilje, jordbær?)
Det samme gjorde Han med luktene.
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−
−
−
−

Han gjorde ikke jorden bare beboelig, men svært vakker.
Han ønsket at vi hver dag skulle tenke over Hans store kjærlighet til oss.
Gud ville at vi skulle se at Han er en ordens Gud.
Mesterdesigneren til alle ting.

Illustrasjon:
Tenk på den blomsten du liker best. Alle blomsterartene har et bestemt
mønster som gjør at du kan kjenne dem igjen og skille dem fra de andre.
Ei rose ser ut som ei rose, en stemorsblomst som en stemorsblomst.
VIS EN HÅNDFULL BLOMSTERFRØ OG NOEN BLOMSTER (ELLER
BILDE AV DENNE BLOMSTEN). GI BARNA ET FRØ HVER SÅ DE
KAN SE OG KJENNE PÅ DET.
Hvert enkelt av disse frøene vil bli til en plante, akkurat som den frøet kom
fra. Se nøye på frøet du holder i hånden. Kanskje det ser lite og tørt ut, men
det inneholder alle anlegg som er nødvendig for å lage en ny plante. Den
vil ha akkurat samme sort blomst, med like mange kronblad, med stilk og
samme slags blad. Den vil også ha same lukt.
Hvis du kunne se på denne planten gjennom et forstørrelsesglass, ville du se
andre ting som er spesielle for akkurat denne sorten.
Hvis du tok en tynn liten flis av stilken eller et kronblad og la det under et
mikroskop, ville du få se enda flere detaljer som er spesielle for nettopp
denne arten.
DERSOM DU HAR EN PLAKAT MED MIKROBILDER AV
PLANTERLIV, VIS BILDENE OG FORKLAR.
Alt dette viser at det er en Mesterdesigner.
Illustrasjon:
(Samle barna rundt det så de kan se hva du gjør.) La oss gjøre et
eksperiment. Nå skal vi slippe disse bønnene ned i denne kasserollen. Vil
de forme et fint mønster? (Slipp bønnene ned i kasserollen.) Nei, de fyker
omkring overalt.
Tenk om de landet slik at de formet et fint mønster? Ville det bli samme
mønster hver gang vi slapp bønner med i en kasserolle? Nei, det ville bli
forskjellig hver gang.
Hvis jeg bestemte meg for å forme et mønster
mønster, f. eks. en stjerne, ved å
bruke disse bønnene. Det kunne jeg gjenta mange ganger fordi jeg hadde
tegnet et mønster. Mønsteret kom ikke av seg selv. Det viser at noen har
laget det - en designer - meg! Jeg bestemte hvordan det skulle se ut og
laget mønsteret.
Se på hva Gud har designet! Alle ting i universet var designet og skapt
av Ham! Han designet og skapte alle de vakre blomstene og plantene og
alt vi kan se!
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Når du ser et mønster
mønster, husk at det også er en designer. Og når du ser et
mønster i planter eller blomster eller andre ting i skaperverket, husk at
Gud er Designeren.
Det skjedde ikke bare tilfeldigvis. Gud designet alle ting!
−
−
−
−

Alt Gud skapte denne dagen var godt.
Alle planter var gode, vakre og fullkomne.1
Torner og ugress fantes ikke.
Ikke noen giftig frukt.
Frukt og grønnsaker ble ikke angrepet av sykdom eller insekt.
Alt var fullkomment i begynnelsen, fordi Gud er fullkommen, og alt Han
gjør er fullkomment.

C. Den fjerde dagen: Solen, månen og stjernene ble skapt.
(1 Mos 1,14-19)
Vi så nettopp på et lite frø, men nå skal vi tenke på universet.
Den samme Gud som skapte det lille frøet, skapte også hele universet - så stort
at vi ikke klarer å forestille oss det!
Illustrasjon:2
Universet er så stort at vitenskapsmennene ikke engang prøver å måle det i
mil og kilometer. De måler det i «lysår.» Et «lysår» er lengden en lysstråle
går i løpet av et år. Visste du at lyset får omtrent 300,000 km i sekundet?
Hvis du reiste med så stor fart, kunne du fare rundt jorden mer enn sju
ganger i sekundet! På et lysår går lyset omtrent 9,464,000,000,000 km.
Visste du at det tar over åtte minutter for lyset å komme fra solen til
jorden? Men det tar mange år for lyset å komme til jorden fra de nærmeste
stjernene utenfor vårt solsystem. Vi er blitt fortalt at det finnes milliarder av
stjerner utenfor det vi kan se.
La oss lese hva Gud sier om dette.
LES 1 Mos 1,14-19.
Tema: Gud er allmektig.
Gud talte og solen, månen og stjernene ble skapt!
− Bare Gud har makt til å skape noe så enormt stort!
− I Jesaia 44,24, sier Gud, «…Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente
himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen.»

Kanskje noen spør hvorfor det ikke er slik i dag. Fortell at det vil vi se på i senere leksjoner
og prøve å finne svaret.
2
Denne leksjonen inneholder mange illustrasjoner som kanskje ikke passer så godt for
din gruppe. Det er ment som forslag, og du velger ut det du tror passer. Bruker du andre
illustrasjoner, må du være nøye med at de samsvarer med Guds Ord.
1
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−
−

Vi har alt lært hvordan plantene Gud skapte viser at Han er
Mesterdesigneren.
Nå ser vi at hele universet viser Mesterdesignerens verk!

VIS PLAKAT AV SOLSYSTEMET VÅRT, STJERNENE OSV.
Tema: Gud er alle steder alltid.
Vi kan bare se en liten del av det enorme universet.
Men Gud skapte de ytterste galakser og stjerner som vi ikke kan se. Han
skapte alt!
Hvordan kunne Gud nå ut til de stedene som ligger utallige lysår borte?
− Jeremia 23,23-24 sier, «Er jeg en Gud bare nær ved… og ikke en Gud
langt borte? …Fyller ikke jeg himmelen og jorden?…»
− Avstander er ikke noe problem for Gud.
− Gud er overalt.
− Vi klarer ikke å forestille oss hvor stort universet er.
− Vi klarer i alle fall ikke å forestille oss hvor stor Gud er!
Selv om Gud er til stede overalt i universet, er Han skaperen. Han er ikke
noe av tingene Han har skapt.1
− Ideen om at Gud er alt og alt er Gud er en løgn fra Satan.
− Det er bare en sann Gud, ikke mange «guder.»
− Bibelen refererer til universet og alt som er i det som Guds skaperverk,
ikke en del av Hans vesen.
Tema: Gud er allvitende.
LES Jeremia 10,12.
− Guds store visdom og kunnskap er vist i universet Han skapte.
Forslag til illustrasjon:
Vitenskapsmenn har studert og eksperimentert og kommet fram til
forskjellige fysiske lover, som tyngdekraften. Disse lovene stemmer
både her på jorden og ute i rommet. Fordi de kjenner disse lovene,
har menneskene vært i stand til å utføre utrolige ting, som å reise ut
i verdensrommet. Men disse lovene som menneskene har oppdaget,
er egentlig lover som Gud har satt der i begynnelsen da Han skapte
universet.
Tema: Gud forandrer seg aldri.
PEK PÅ PLAKATEN, «VI LÆRER OM GUD». LES, «Gud …vil aldri
forandre seg»2 - Gud forandrer seg aldri, og heller ikke lovene i Hans
skaperverk.
Som tidligere nevnt er det viktig å ha klarhet i dette. New Age og andre panteistiske
religioner lærer at Gud er alt og alt er Gud.
2
Du leser bare så mye i denne leksjonen.
1
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Tenk over:
Et system av fysiske lover kontrollerer bevegelsene til alle områder vi vet
om i universet! Skal en bil eller et romskip virke, må vi bygge de slik at de
virker i samsvar med disse lovene. Når et romskip går som det skal, er det
fordi menneskene som tegnet det og konstruerte det, gjorde det i samsvar
med de fysiske lovene Gud har satt. Du behøver ikke å være ingeniør eller
vitenskapsmann for å se Guds lover i virksomhet. Vi er alle avhengige av
disse lovene hver dag for å klare å holde beina på bakken. Tror du jeg
klarer å heve meg over tyngdekraften? Kanskje, hvis jeg prøvde hardt nok,
kunne jeg klare å stå oppe i luften! [Hopp opp og ned og «prøv» å stå i
luften.] Det virker ikke! Guds gravitasjonskraft får meg ned igjen hver
gang!
Har du noen gang opplevd at det ikke var soloppgang eller solnedgang?
Den var kanskje skjult av skyer, men den kom opp som vanlig, dag etter
dag. Hva med månen? Visste du at vi kan forutsi nøyaktig bevegelsene og
posisjonene til månen, jorden og solen?
Dette skjer ikke tilfeldig, - det var designet slik av Gud.
LES Salme 104,19.
Han ville at vi skulle ha en verden med orden; at dagene, nettene, årstidene og
tidevannet1 var til å stole på.
Sammenlign:
Vi er veldig imponert over å se et romskip bli skutt opp, og det kan vi godt
være, for det har tatt enormt med studier og arbeid for å klare dette.
Men tenk deg da Guds kunnskap! Tenk deg hvor vis og flink Han må være
som er Mesterdesigneren! Tenk det Hans kraft! Gud talte, og hele universet
ble skapt!
LES Salme 19,1-4.
−
−
−

Vi vet at Gud skapte alt, for hver dag viser Han oss ting Han skapte.
Bare Gud kunne ha skapt solen og månen og stjernene og jorden og alt som
er på og i dem.
Gud har fortalt oss det i sitt Ord, og Han har vist oss det i sitt skaperverk,
at Han skapte alt sammen.

Tema: Gud er hellig.
Alt Gud skapte på den fjerde dagen var godt.
− Gud er fullkommen, og alt Han gjør er fullkomment.
− Han var tilfreds med sitt skaperverk.
D. Den femte dagen: Livet i sjøen og fuglene ble skapt.
LES 1 Mos 1,20-23.
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Tema: Gud er kjærlighet.

Notater

Kan du tenke deg alt det vakre som plutselig fylte sjøen og himmelen!
− Vi har alt lært at Gud skapte stor variasjon i plantelivet.
− Nå skal vi se at Gud skapte mange, mange forskjellige skapninger i sjøen
og fugler med et utall av farger, mønster og fasonger.
VIS BILDER AV FUGLER OG LIVET I SJØEN.
−
−

Jo mer vi studerer dybdene i havet og nye områder på jorden, jo flere
sorter fisker og fugler vil vi oppdage!
Hvorfor skapte Gud så stor variasjon og slik skjønnhet?
Han gjorde det for å vise at Han elsker oss.
Han gjorde det for å vise sin makt og forstand.

Tema: Gud er allmektig,
Gud skapte alle disse ting ved sin store makt og forstand.
Sammenlign:
Kunne vi ha skapt en liten spurv?
− Vi kan klare å lage en modell eller en «imitasjon.
− Men vi vil aldri klare å lage en levende spurv.
Gud kan. Han skapte spurvene og alle andre skapninger.
− Til og med den minste, «alminneligste» skapning er skapt av Gud, og er
utrolig komplisert.
E. Sjette dag: Dyrene ble skapt.
Tema: Gud er allmektig.
Tema: Gud er allvitende.
LES 1 Mos 1,24-25.
Gud skapte et utrolig antall og variasjon av dyr.
VIS BILDER AV DYR
Hvilket dyr liker du best? [Gi barna anledning til å svare.]
Hvor mange av dere har et kjeledyr?
Hvor mange har vært i dyrehage?
Dyrene er fantastiske skapninger!
Tenk over:
Tenk på de forskjellige dyreartene og alle utrolige ting de kan gjøre!
Isbjørnen svømmer i ishavet, pandabjørnen lever høyt oppe i fjellet
og spiser bambus. Geparden kan løpe mange ganger fortere enn
menneskene. Præriehunden bor i huler. Beveren lever både i vann og på
land.
Gud skapte hvert eneste dyreslag med spesielle karaktertrekk, og hvert
dyreslag kan bare få unger av akkurat samme slag som seg selv.
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Hunder får hvalper.
Katter får kattunger, osv.
− De minste som de største dyreslag viser oss at Gud er Mesterdesigneren.
Bare Gud har makt til å skape dyr.
Menneskene har aldri skapt et dyr.
Menneskene vil aldri kunne klare å skape et dyr!
−
−

Tema: Gud er hellig.
Alt Gud skapte på den femte og sjette dagen var godt.
Alt Han skapte var godt.
Alt Gud skapte var fullkomment, fordi Gud er fullkommen.
F. Konklusjon.
Gud er allmektig.
Han vet alt.
Han elsker oss.
Han er Mesterdesigneren.
Gud skapte alt av ingenting, og Han skapte alt fullkomment i begynnelsen.
Hver dag kan vi se ting rundt oss som Gud har skapt.
Se deg omkring og se kunstverk av Mesterdesigneren og Skaperen!
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SPØRSMÅL

Notater

1. Hvorfor kunne Gud kommandere havet til å gå tilbake og legge
seg der Han ønsket det? Fordi Han er allmektig og Han skapte
havet.
2. Hvorfor skapte Gud alt så vakkert, og hvorfor skapte Han
vannet og forskjellige sorter frukt og grønnsaker? Han skapte
det fordi Han er god og snill. Han laget alt i stand på jorden for OSS.
3. Hva sa Gud om alle ting Han hadde skapt? Gud sa at det var
godt.
4. Hvordan kunne Gud skape alle ting fullkommen? Fordi Han er
fullkommen.
5. Hvordan kunne Gud skape et så enormt stort univers, men så
mange stjerner så langt borte? Gud er allmektig og Han er overalt
alltid.
6. Hvorfor skapte Gud solen til å stå opp og gå ned hver dag,
og månen og stjernene til å følge samme løp hvert år? Gud
plasserte solen, månen og stjernene på himmelen til å vise oss
dagene, månedene, årstidene og årene, og for at vi skulle leve
under ordnete forhold.
7. Hvilke prinsipper er ingeniører og vitenskapsmenn avhengige
av når de skal forske og finne ut ting? Guds lover som Han satte
da Han skapte verden.
8. Når du ser former og mønster og fasonger som går igjen
og er plassert i et bestemt system, som i blomster, trær og
alle levende ting, hva får det deg til å tenke på? At Gud er
Mesterdesigneren - Skaperen av alle ting.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 4

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor finner du oppgaver som er laget
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en
eller flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger
for hånden.
1. Minnevers - 1 Mosebok 1,1
Hjelp barna med å lære minneverset. Bruk plakaten dere laget fra leksjon
4, «Gud skapte alt av ingenting!»
2. 7 dagers skaperverk
Fortsett arbeidet med bøkene eller plakaten som viser «7 dagers
skapelse.»
Vis skapelsen av det tørre land til skapelsen av dyrene (3. - 6. dag). Bruk
bilder fra blad eller lag tegninger selv.
3. Blomsterfrø
Minn om at da Gud skapte de første plantene, gjorde Han det slik at de
kunne produsere frø som kunne bli til nye planter lik de opprinnelige.
Hvert frø vil vokse til en ny plante lik den det kom fra.
La barna velge frø fra den planten de vil ha. Hjelp dem å så frøene. Sett
merkelapp på krukkene med navnet på planten. Følg med fra uke til uke.
Diskuter:
Hvem skapte alt plantelivet? Hvordan kan planter lage flere planter?
Hvordan vet vi at ringblomsfrø vil bli til ringblomster og ikke til en rose?
Minn om Guds kraft som gjør at Han kan skape planter. Understrek at
Gud er allvitende. Han visste hvordan Han skulle produsere nye planter
lik de opprinnelige.
4. Skapt for menneskene
Ta med utstyr til å lage plakater som viser hvordan planter er nødvendige
for menneskene.
Diskuter:
Skapte Gud epletrærne fordi Han trengte mat?
Skapte Gud plantene fordi Han trengte oksygen?
Skapte Gud de store eiketrærne fordi Han trengte å hvile i skyggen av
dem?
Behøvde Gud å skape plantene og trærne for seg selv? Hvorfor ikke?
Minn om at Gud ikke trenger noen ting. Han er uavhengig av alle ting.
Diskuter:
Dersom Gud ikke behøvde å skape planter og trær for seg selv, hvorfor
skapte Han dem da? (for menneskene.)
Hvorfor trenger menneskene planter og trær? (Mat, oksygen, ly og
skygge.)
Lag en plakat som viser hvordan planter og trær er nødvendig for
menneskene.
Minn om Guds omsorg, hvordan Han skapte plantene for å lage i stand til
menneskene.
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5. Det er IKKE en kjedelig verden
Diskuter:
Har du lagt merke til at Gud ikke skapte en kjedelig verden? Kan du tenke
deg hvordan verden ville ha sett ut om Gud hadde skapt alle ting like?
Tenk over:
Gud kunne ha skapt alle ting i samme farge - kanskje lilla.
Han kunne ha skapt alle ting i samme fasong - kanskje rund.
Han kunne ha skapt alle ting så de kjentes like - kanskje som grønt slim.
Han kunne ha skapt alle ting så de luktet det samme - kanskje som stekt
fisk.
Han kunne ha skapt alle ting så de smakte likt - kanskje som surkål.
La barna lage plakater som viser den store variasjonen Gud laget - farge,
konsistens, lukt, form og smak.
Minn om hvor god Gud er som har skapt slik en vakker verden for oss.
6. Mønster i et løv
Samle forskjellige slags løv. (Ta dem med til undervisningen, eller ta barna
med ut for å samle finne løv.)
Legg løvbladene under et hvitt papirark. Fargelegg over og se mønsteret
som kommer fram.
Minn om at Gud er Mesterdesigneren.
7. De forunderlige dyrene
Bruk bilder og diskuter forskjellige ting dyr kan gjøre, hvor de lever,
størrelse, spesielle karaktertrekk, osv. Kanskje barna vil tegne dyret de
liker best.
Minn om Guds skapermakt og Hans forstand. Han er Mesterdesigneren.
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Navn:______________________________

Repetisjon 5

GUD skapte alt - alt - alt

Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor.
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.
TALTE, INGENTING, SØNNEN, VANNET, ALLMEKTIG,
DEN HELLIGE ÅND, GUD, ALT, FADEREN

1. 1 Mosebok begynner med _____________________
2. Gud skapte alt av ___________________
3. Gud kunne skape alt fordi Han er ____________________
4. Gud vet ________________
5. Hvem var der før begynnelsen? Gud ____________, Gud ____________
Gud _______________________________
6. På første dag ________________ Gud, og det ble lys.
7. På den andre dag plasserte Gud noe av _________________ fra verden
høyt oppe over atmosfæren.
Slå opp i Bibelen din og finn Hebreerbrevet 11,3. Skriv verset på linjene nedenfor.
Lær det utenat og prøv å skrive det etter hukommelsen bak på arket,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SAMTALE 5

Gud skapte alle ting

Terje: Se, Janita, de kommer opp!
Janita: Hva kommer opp?
Terje: Frøene som jeg plantet for naturfag-prosjektet mitt - se på dem!
Janita: Ja, se! Hvor mange sorter har du?
Terje: Fire, tror jeg. To sorter grønnsaker og to blomstersorter. Du skulle sett
alle frøsortene onkel Dagfinn viste meg.
Janita: Hvor var dere?
Terje: Vi var hos gartneren. De hadde hyllene fulle av alle forskjellige sorter!
Janita: Er det ikke rart at hvert enkelt lite frø kan bli til en plante? De ser helt
tørre ut, men legger du dem i jorden og vanner dem, kommer det opp planter!
Terje: Jeg vet det, men jeg har aldri virkelig tenkt over det før onkel Dagfinn
snakket om det. Jeg likte å se gjennom forstørrelsesglasset hans også. Gi meg
posen med petuniafrø, er du snill.
Janita: Ops! Jeg mistet dem. For et rot! De fyker jo overalt! Å, hei, onkel
Dagfinn.
Onkel Dagfinn: Hjelper du Terje med prosjektet, Janita?
Terje: Janita bare lager rot!
Janita: Det er vanskelig å plukke opp disse. De er så små!
Onkel Dagfinn: Si meg, Janita, falt de ned i et fint, nøyaktig mønster?
Janita: Nei, de føk overalt. Jeg klarer ikke å finne dem igjen.
Onkel Dagfinn: Det ser ut som Terje har klart å få noen frø på rett plass.
Pottene dine ser virkelig fine ut. Se på denne raden med grønne spirer!
Terje: Jeg er spent på hvordan det går!
Onkel Dagfinn: Er dere klar over at disse frøene har sin opprinnelse fra
plantene Gud skapte i begynnelsen?
Janita: Det har jeg aldri tenkt på!
Onkel Dagfinn: Gud har skapt alle ting.
Terje: Naturfaglæreren min sier at alt er blitt til av seg selv. Han sier at de
forskjellige sortene bare «utviklet» seg i løpet av millioner av år.
Onkel Dagfinn: Terje, la du merke til hva som skjedde med frøene Janita
mistet?
Terje: De føk overalt.
Onkel Dagfinn: Hva med frøene du plantet?
Terje: De står fint på rekke.
Onkel Dagfinn: Hvorfor er det forskjellig?
Terje: Hun er en rotekopp og jeg er nøyaktig.
Janita: Terje, jeg mistet dem ikke med vilje. De bare falt.
Onkel Dagfinn: Du kan si at de falt der ved en tilfeldighet, ikke sant? Men
Terje bestemte nøyaktig hvor han ville plante frøene sine, og de kommer opp
i en fin rad. Hva tror dere? Tror dere alle de fine mønstrene i blomstene og
trærne og løvbladene og dyrene ble til ved en tilfeldighet?
Janita: Det er umulig! Noen må ha laget dem slik!
Onkel Dagfinn: Det stemmer, Janita. Gud gjorde det. Det er Han som har
designet alt sammen.
Terje: Jeg visste ikke at det var så mye å lære i Bibelen. Og dette er bare fra
det første kapittelet!
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