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Hei!

Du har nettopp åpnet din nye lærebok i faget KRLENSH.  
Det er nok ikke noe fag som heter det, men det er nettopp dette som 
er spennende med denne boken. Den kobler sammen fagene. KRLE 
vet du hva står for – Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk. Dette 
faget finnes i skolen i dag. NSH står for Naturfag, Samfunnsfag 
og Historie. Disse fagene ønsker vi i denne boken å koble sammen 
med KRLE-faget. Å jobbe tverrfaglig er lurt fordi alle fagene har en 
sammenheng med virkeligheten og fordi virkeligheten forstås best 
når vi ser den i sammenheng og i lys av helheten.

Først i hele bokstavrekken kommer K’en for Kristendom. Det er fordi 
Kristendommen – eller egentlig Bibelen, Guds eget Ord – gir den 
beste forståelsesrammen for å forstå virkeligheten rundt oss. Selv 
om mye av vår kunnskap på forskjellige områder tilegnes på andre 
måter enn å lese Bibelen, gir Bibelen en grunnleggende forståelses-
ramme for alle fag og for all kunnskap vi tilegner oss. Når vi lærer 
noe nytt er det aldri nytt for han som skapte himmel og jord. 

«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom.  

God forstand har alle de som gjør etter hans bud. 

Hans pris varer til evig tid.» 

SAL 111:10

Denne boken er skrevet på oppdrag fra foreningen SKAPER i  
samarbeid med flere kristne friskoler. Underveis har samarbeid  
med aktuelle fagpersoner vært viktig for at resultatet skulle  
bli best mulig. Bibelsitater er hentet fra Norsk Bibel 88/07  
med tillatelse. 

For SKAPER 
Andreas Årikstad 
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SKAPELSE

LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

- lære om ulike utgangspunkt for opphavstro

- kunne gjøre rede for skapelsen slik den 
fremstilles i Bibelen.

- kunne forklare vesentlig sider ved Bibelens syn 
på mennesket

- kjenne til vitenskapens metoder og 
begrensninger

- kunne gjenkjenne design i naturen

- kunne kritisk evaluere ulike kilder til kunnskap

1

7
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VITENSKAPSTEORI 
Ordet «vitenskapsteori» høres kanskje litt motsetningsfullt ut. 
Kanskje er du vant til å tenke at enten er noe sant og bevist og da 
snakker vi om «vitenskap», men andre ting som kanskje ikke er 
bevist hører til under kategorien «teori». Så enkelt er det ikke. I 
vitenskapen opereres det både med empiri, hypoteser, paradigmer, 
bevis og teorier. Slike ord kan vi bruke når vi skal forsøke å argu-
mentere for at noe er vitenskapelig sant. Men hva er det på et mer 
generelt plan som bestemmer når noe kan ses på som sant? Hvordan 
kommer man frem til god vitenskap? Hvilke kriterier må gjelde og 
hvem kan sette to streker under? Er det i det hele tatt mulig? 

Dette er noe av det vitenskapsteorifaget handler om. La oss se på tre 
kjente vitenskapsteoretiske begrep:

Den vitenskapelige metode
Den vitenskapelige metode er et grunnleggende verktøy for å under-
søke virkeligheten. Den vitenskapelig metode handler om å stille 

Visste du at: 

det tradisjonelt kristne vesten 
at den moderne vitenskapen 

rekke og rad og vitenskaps-

ny kunnskap og vitenskapelige 
nyvinninger. En viktig grunn 

Europa var troen på en lovgiver. 
Å studere naturen og avdekke 

studere Guds verk.

1. Hvor begynner vi?

Å frykte Herren  

er begynnelsen  

til visdom, og å  

kjenne Den Hellige  

er forstand.

ORD 9:10
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spørsmål, sette frem en hypotese (et forslag til svar) og å utforske 
denne hypotesen. Dette kan gjøres ved hjelp av eksperimenter. 
Eksperimentene må deretter både observeres og analyseres før 
vitenskapsmannen eller kvinnen kan trekke en konklusjon. Når kon-
klusjonen er klar fremsettes en teori. En teori er en godt begrunnet 
hypotese. Å analysere resultater vil si å resonnere (tenke) eller regne 
seg frem til hva de betyr. 

I alt dette arbeidet trenger vi sansene våre for å se, føle, høre og 
smake. Vi trenger redskaper for å måle, veie og gjøre forsøk og vi 
trenger å bruke hodet. De ulike grenene av vitenskapen bruker den 
vitenskapelige metode litt ulikt. Også innen samme felt vil rekke-
følgen av disse punktene kunne endres eller gjentas. Noen ganger 
starter alt med en observasjon. Så blir neste steg å stille spørsmål ut 
fra observasjonen og deretter starte undersøkelsene.

Karl Popper (1902-1994) var en britisk/østerriksk filosof som var 
opptatt av begrepet «falsifisering». Han mente at for at en hypotese 
skulle kunne fastslås måtte den være falsifiserbar. Det vil si at en 
hypotese det ikke ville være mulig å motbevise gjennom empiri, ikke 
skulle kunne godkjennes som en vitenskapelig hypotese. I tillegg 
mente Popper at vitenskapsmenn som fremmet hypoteser ofte 
jobbet for å bevise dem, mer enn å finne ut om de var feil. Popper 
mente man skulle prøve å falsifisere (motbevise) sine egne hypoteser. 
Hvis du for eksempel fremsatte hypotesen at alle svaner er hvite 
skulle du ikke gå ut for å lete etter hvite svaner som kunne bekrefte 
hypotesen. Selv om du hadde funnet 1 million hvite svaner hadde du 
nemlig ikke bevist noe annet enn at det fantes 1 million hvite svaner. 
Hadde du derimot funnet én svart svane, ville du ha motbevist hele 
hypotesen.

Paradigmer 
Thomas Kuhn (1922-1966) var en annen vitenskapsteoretiker. Kuhn 
er mest kjent for begrepet «paradigme» eller «paradigmeskift». Kuhn 
viste hvordan alle vitenskapsfolk jobbet med å bevise sine hypoteser 
og teorier innenfor det som han kalte «normalvitenskapen». Han 
pekte videre på at denne normalvitenskapen innebar noen funda-
mentale forutsetninger som det ikke ble stilt spørsmål ved. Disse 
forutsetningene kalte han paradigmer, som betyr et slags mønster. 
Fra tid til annen kunne det dukke opp såkalte «anomalier» dvs. 
resultater i forskningen som ikke passet med det etablerte paradigme. 
Dersom det ble for mange eller for sterke anomalier ville det noen 
ganger oppstå alternative paradigmer. Dette kunne igjen utløse para-

Karl Popper (1902-1994) var 

som var opptatt av begrepet 

Ulike element som kan brukes i  
den vitenskapelige metode: 

         Stille spørsmål

  Sette frem hypotese

     Gjøre eksperiment

  Observere

              Analysere

        Konkludere



10

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

digmeskift, altså at normalvitenskapen forandrer syn på de etablerte 
forutsetningene og jobber videre innen et annet paradigme.

Kuhn så for seg at vitenskapen gikk i sykluser gjennom historien der 
det ene paradigmet avløste det andre. Noen ganger ville det være 
ulike grupper av vitenskapsmenn som forsvarte hver sitt paradigme. 
Det kontroversielle i Kuhns påstand var at det i slike tilfeller ikke 
ville være rasjonelle argumenter som avgjorde valget mellom paradig-
mene fordi de forskjellige paradigmene ville kunne ha forskjellig syn 
også på hva som var rasjonelle kriterier. Vitenskapen var altså ikke fri 
for subjektive slutninger. Det som dermed, ifølge Kuhn, avgjorde hva 
som var god vitenskap var hva gruppen av vitenskapsmenn var enige 
om, eller konsensus, som vi kaller det i dag. 

For en som er fullt overbevist om sin vitenskap vil dette kunne 
oppleves som en utfordrende tanke, samtidig vil nok de fleste gi Kuhn 
rett i at det er slik disse tingene har fungert om vi ser historien i ett 
litt større perspektiv.

Ordforklaring

Hypotese: En gjetning eller antakelse om sammenhenger som et stykke 
på vei kan testes empirisk. 

Teori: 

Naturvitenskap -

Metafysikk

iloso

Vitenskapsteori

Paradigme
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AKSIOMER

En annen måte å se dette på, og som langt på vei handler om 
samme sak, er ved å snakke om aksiomer. Et aksiom er ikke bare et 
mønster eller paradigme, men et grunnprinsipp som er basis for en 
rekke andre utsagn. Det karakteristiske med et aksiom er at det pr. 
definisjon er umulig å bevise. Tvert imot godtas et aksiom som en 
selvinnlysende sannhet eller som en allment akseptert sannhet som 
er «opplest og vedtatt».

Et slikt aksiom kan være: 

«Naturen og alt vi ser har blitt til  

ved hjelp av naturkreftene i seg selv.» 

Et annet aksiom kan være: 

«En allmektig Gud har skapt verden» 

Ingen av disse påstandene er særlig lette å bevise. Enten man tror 
på det ene eller det andre, handler det i stor grad om fjern fortid. 
Ingen tok videoopptak av hendelsene. Ingen mennesker var der da 
det skjedde. Vi kan ikke på klassisk empirisk vis føre bevis for noe 
av dette. Vi kan ikke vite, vi må tro. Dersom vi tror på det siste sier 
vi at vi er religiøse. Dersom vi tror på det første er vi langt på vei det 
samme, i hvert fall hvis også denne troen får praktiske følger for 
livet, i form av levemåte, ritualer og tradisjoner. 

Evolusjonslæren er særlig interessant i denne sammenhengen. 
Evolusjonslæren er i utgangspunktet en naturalistisk hypotese. Den 
går ut på at alt liv har utviklet seg ut fra rene naturlige hendelser, 
uten en skapende Guds inngripen. Universitetet i Oslo (UiO) har en 
egen erklæring om evolusjon som ligger på nettsidene deres www.
nhm.uio.no/forskning/evolusjon . Den lyder fra begynnelsen:

 «All forskning og formidling ved Naturhistorisk museum, UiO, 

bygger på det vitenskapelige prinsipp at jordkloden og alt liv 

-

logiske prosesser.»

En slik beskrivelse viser at forskningen ved UiO bygger på et aksiom. 
Dersom Gud aktivt har skapt alle ting så stemmer ikke aksiomet 
eller grunnlaget det forskes ut fra ved universitetet i Oslo. At dette 
ikke tas hensyn til vises tydelig når UIO videre  hevder at evolu-
sjonsteorien er «motsigelsesfri». Evolusjonslæren er her opplest og 
vedtatt, og det å motsi den er ifølge universitetet ikke mulig. 

Ordforklaring
Aksiom: Et aksiom er et 
grunnleggende prinsipp 
som regnes som en 
selvinnlysende sannhet, 
men som ikke kan 

Naturalisme er i 

kjennetegner tanken 
om at virkeligheten kun 

dypest sett naturelle 
ting.
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Sannheten er likevel at dette bare stemmer dersom aksiomet, at det 
kun er naturlige prosesser som har skapt jorden og livet, er sant. 
Dersom dette ikke er sant – og det finnes en Gud som har skapt 
aktivt – så bygges forskningen ved UiO på et sviktende grunnlag. 

Det utfordrende er at det er svært vanskelig å forske uten et aksiom. 
Enten man vil eller ikke, vil det som regel alltid ligge noen tanker 
til grunn for måten man tenker, resonnerer og forsker på. Denne 
ideologiske overbevisningen er ikke noe vi vet, men noe vi tror. 
Derfor kommer vår virkelighetsoppfatning dypest sett ikke bare an 
på bevis, men også på tro. Fordelen er at vi kan være bevisst på hva vi 
tror og vet og dermed søke å bevise eller motbevise det fundamentet 
vi står på. Men også da er vi fort over i filosofiens område.

 
 

OPPGAVER
1. Forklar hva uttrykket «den vitenskapelig metode» handler om.

2. Ta utgangspunkt i et spørsmål, for eksempel: Hvorfor kommer 

jeg ikke på nettet med Pc én min? (ta evt. ut kabelen til ruteren 

hvorfor du ikke kommer på nettet. 

3. Finn erklæringen om evolusjon på Universitetet i Oslos nettsider 

https://www.nhm.uio.no/forskning/evolusjon (vedlagt). Hva sier 

erklæringen om religion? Drøft om en religion, for eksempel 

kristendom, kan bygge på  samme aksiom som forskningen ved 

UiO og erklæringen om evolusjon?
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LÆR MER 
«Hvor begynner vi?» spør vi i dette kapittelet. Bibelen begynner 
i skapelsen. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». 
Slik lyder Bibelens første vers. Bibelen kunne begynt på andre 
måter. Den kunne begynt med å gjøre rede for begreper eller å 
diskutere argumenter for og imot Guds eksistens. Bibelen gjør 
ikke det. Bibelen forutsetter Guds eksistens og begynner i Guds 
handlinger med verden fra skapelsen og utover. Kanskje ligger 
det i dette et godt råd til oss også: Å begynne med å se på alt det 
Gud har gjort, i stedet for å lure på om han er til eller ikke. Vi er 
her! Kanskje det i seg selv er nok bevis? 

«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, 

og å kjenne Den Hellige er forstand.» 

ORD 9:10

Vitenskapsmannen Johannes Kepler (1571-1630) sa engang at 
han, som astronom, tenkte Guds tanker etter ham. Kepler var 
som mange andre vitenskapsmenn klar over at når han studerte, 
for å finne ut av hvordan ting fungerte, var det allerede en som 
hadde designet, slik at det fungerte. Ofte har det vært slik at jo 
mer vi mennesker har funnet ut om naturen, jo mer avanserte 
systemer og sammenhenger har vi avdekket. Slik var det for 
astronomer på 1500-tallet. Slik er det i dag også. Særlig har 
cellebiologien de siste tiårene avdekket en mengde finesser som 
gang på gang har skapt utfordringer til de som har villet forklare 
alt med tilfeldigheter og lang tid. 

”Jeg tenker 
Guds tanker 
etter ham.”
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PÅ SEKS DAGER 
 «For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og 

alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor 

velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» 

 2Mos 20:11 

Bibelen lærer at Gud skapte verden på seks dager. Både 2Mos 
20:11 og de første kapitler i 1Mosebok er tydelige på dette. I tillegg 
understreker Jesus flere ganger hvordan mennesket var der fra 
«skapningens begynnelse» (se Luk 11:50f; Matt 19:4; Mark 10:6)

De fleste moderne forskere mener at verden, 
mennesker og dyr må ha blitt til over en 
mye lengere periode. En av forskjellene 
på de to synene er at statusen til skaper-
verket fra starten er helt forskjellig. I 
Bibelen fortelles det at Gud skapte alt 
godt. I følge evolusjonslæren har det vært 
gode og mindre gode prosesser siden begyn-

Visste du at: 
Det kan se ut som starten av 

-

Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, 

det var overmåte godt. Og det ble aften 

og det ble morgen, den sjette dagen. 

1MOS 1:31

2. Alt var godt
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nelsen. Lidelse og død har ifølge denne tankegangen vært en del av 
verden siden livet oppstod for over 3 milliarder år siden. Vi kjenner 
denne beskrivelsen av virkeligheten fra begrepet «survival of the 
fittest». Denne mekanismen forklarer hvordan den best tilpassede 
overlever, men den som er svakest eller i minst grad klarer å tilpasse 
seg miljøet, ikke har like gode overlevelsessjanser. Slikt medfører 
lidelse. At det er slik naturen fungerer nå vet vi, men var det slik Gud 
skapte naturen?

Bibelen forteller om en god Gud. Mange mennesker har funnet det 
problematisk å tro at en god Gud skulle skape en verden hvor det 
onde hadde råderett. I 1Mos 3 kan vi også lese om hvordan ondska-
pen kom inn i verden først når mennesket valgte å gjøre opprør mot 
Gud. Gud skapte verden god – så syndet mennesket – og ondskap, 
lidelse og død ble en del av menneskeheten og resten av verden.

I evolusjonslæren ble mennesket ikke til før nesten 3 milliarder 
år etter at livet begynte å utvikle seg. Lidelse og død var en del av 
dagliglivet frem til den dag homo sapiens (mennesket) sto frem – og 
i de ca. 200.000 år som har gått siden den gang. Den lidelsen vi ser 
i naturen i dag har ifølge dette synet alltid vært en del av verdens 
gang. Verden er i dag slik Gud skapte den. Derfor ser vi Guds gode 
skaperverk både når solen står opp, men også når løven sirkler inn 
den svake sebraen eller når fuglemoren velger å dytte ut en unge av 
reiret, slik at den største og fineste får all maten og den andre blir 
overlatt til å dø. 

Bibelen forteller en annen historie. Verden slik vi kjenner den i dag, 
er ikke slik den var i begynnelsen. Det vi ser i skaperverket i dag 
er både godt og ondt. I begynnelsen var alt bare godt. Det er ikke 
lett å se for seg en slik verden. Ingen sykdommer, ingen lidelse, 

Ordforklaring
Evolusjonslæren er læren 

samme opphav og har 
utviklet seg gjennom 
naturlig utvikling der det 
mest levedyktige overlever til 
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bare godhet. Samtidig er det godt å vite at all lidelsen vi er vitne til 
i verden i dag, ikke er skapt og villet av Gud. Den er et resultat av 
menneskenes ødeleggelse av Guds skaperverk, først og fremst gjen-
nom synd og opprør mot Gud. Men Gud har en plan om å frigjøre 
mennesker fra lidelsen.

 

PLANTEFØDE

Ikke bare mennesket, men hele skaperverket var ifølge Bibelen godt 
fra starten. Mennesker og dyr ble derfor gitt planter å spise. Dyrene 
spiste ikke hverandre. Mennesker og dyr levde i fred og harmoni. Og 
dagens kamp for å overleve var ikke nødvendig.

 «Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over 

hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være 

føde for dere. Og til alle jordens dyr og til alle himmelens fugler 

og til alt som kryper på jorden som det er levende sjel i, gir jeg 

alle grønne planter til føde. Og det ble slik.» 1Mos 1:29f

Men hva med plantene? Døde ikke plantene når de ble spist? Og er 

– Ja, overmåte 
godt, akkurat slik 

Gud har sagt! 

Se, Adam, 
dette er et 

EDENS 
HAGE

lidelse og død gjennom millio-
ner av år er godt? Tror du Gud 
synes det er godt?
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det ikke bare bra at dyr dør, for eksempel når de blir gamle? 

Her er det mange gode spørsmål og mange av dem finner vi svar på 
både i Bibelen og ved å studere naturen i lys av Bibelen.

Når det gjelder dyre- og planteliv forteller Bibelen hvordan livet til 
skapningene ligger i blodet. (3Mos 17:11) Planter (som ikke har blod) 
hverken lever eller dør, de visner, eller skyter nye skudd og blader. 
Noe annet er når dyr mister livet. Da er det snakk om død. Slik død 
var ikke tilstede før etter syndefallet og skal heller ikke være det i 
evigheten, på den nye jord som Gud skal skape.

Så lenge mennesker og dyr lever i den falne verden, etter syndefallet, 
er den fysiske døden også en hjelp. Bibelen lærer at Jesu oppstan-
delse gir håp for et liv etter døden og at veien til livet går gjennom 
døden. Men for at det skal skje trenger vi et oppgjør med synden, 
som er årsak til døden. Det er her Jesus kommer inn. 

Tanken om evolusjon setter en effektiv stopper for troen på en 
god Gud, som skapte alt godt og som vil redde mennesker ut av en 
situasjon de selv har stelt i stand. Dersom verden alltid har vært slik 
vi observerer den i dag, må det også være Gud som har villet det slik. 

Pandabjørner spiser kun en ting: 

en Pandabjørn?



18

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

Men da er Gud skyld i lidelsen og ikke mennesker. Da er det ikke 
mennesker som trenger frelse. Læren om hvordan Gud skapte alt godt 
er derfor viktig for forståelsen av selve evangeliet i den kristne tro.

Etter flommen i Noahs dager tillot Gud likevel mennesker å spise 
kjøtt. I den falne verden ble dette etter hvert et nødvendig kost-
tilskudd. I dag vet vi at de færreste klarer seg helt uten animalske 
produkter, det vil si mat som kommer fra dyr. De som prøver å holde 
seg helt unna, må tilføre enkelte stoffer kunstig (gjennom tabletter). 
Fra begynnelsen var dette ikke nødvendig. Mennesket levde godt og 
rikt på planteføde. Implisitt må det bety at planteføden var rikere 
på næringsstoffer fra begynnelsen. Det stemmer godt med det vi vet 
ellers. Forfall i antall planteslag, genetikk og industrialisert avling 
på frukt og grønt bidrar, sammen med andre faktorer, til at det som 
opprinnelig var Guds perfekte design, ikke lenger er like perfekt. 
Men en dag skal Gud skape alt nytt igjen. 

OPPGAVER
1. Hvem har ansvaret for det onde som skjer i verden? Har dette 

spørsmålet en sammenheng med hvordan Gud skapte verden? 

Diskuter i klassen.

2. Forskere mener at noen dinosaurer hadde kreft da de døde. 

Andre er skadet med beinbrudd, men knoklene har grodd 

sammen igjen mens dyret levde. Hvordan kan vi se på dette i 

lys av det Bibelen sier om hvordan verden var i begynnelsen? 

Finnes det noen god forklaringsmodell som plasserer dinosaur-

fossilene etter syndefallet? 

rovdyrene da mat? (Tips: google «Little Tyke lion» 

4. Mennesker har av en eller annen grunn evne til å vurdere om 

noe er godt eller ondt. Ofte er vi enige i våre vurderinger, men 

ikke alltid. Drøft hvordan det at vi oppfatter ting eller hendelser 

i skaperverket som godt eller ondt harmonerer med at Gud 

skulle ha skapt oss?
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LÆR MER 
«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Ikke 
mange setninger er viktigere enn denne. Konsekvensene av 
at det finnes en skaper av alt kan neppe overvurderes. Uten 
en skaper finnes det ikke en eneste intelligent tanke bak 
skaperverket. Uten en skaper er alt resultat av tilfeldigheter. 
Uten en skaper er vi mennesker tilfeldigheter. Uten en skaper 
finnes ingen mening. Meningen med livet er borte. Snart er 
menneskeheten borte, sammen med solsystemet og universet. 
Bibelens Gud gir både liv, mening og verdi – til oss. Han har 
handlet i historien og alt som skjer i verden må ses i lys av det. 

For flere av den moderne evolusjonslærens fedre sto dette 
bildet relativt klart frem. Man innså at ved å forsvare og 
fremme troen på evolusjon, kunne man både direkte og indi-
rekte argumentere mot Guds eksistens. Avvisningen av Gud 
åpnet så for en nytolkning av historien, etikken og politikken. 
Dersom Gud ikke eksisterte kunne man jo også i større grad 
leve som man ville. Noen innrømmer åpent at dette er en 
motivasjonsfaktor. Også forskningen fikk på flere områder 
et annet fundament. I stedet for å utforske Guds skaperverk, 
som et designerverk, ble fokus nå på å forklare mekanismene 
som tilfeldigvis hadde ført til alle tings tilblivelse. For oss som 
lever i dag er konsekvensene av dette blitt omfattende.

Den kjente filosofen og evolusjonisten Herbert Spencer (1820-
1903) kom i sitt arbeid frem til at alt som vitenskapen kjente 
til kunne oppsummeres i fem kategorier: Tid, handling, kraft, 
rom og materie. Virkeligheten besto da ikke av noe som ikke 
kunne plasseres i en av disse fem kategoriene.

Spencer var her nærmere sannheten enn han kanskje ante. 
Bibelens første vers 1Mos 1:1 inneholder nettopp disse fem 
kategoriene: I begynnelsen (tid) skapte (handling) Gud (kraft) 
himmelen (rom) og jorden (materie).

Tid, handling, 
kraft, rom og 

materie...

Årsak

Virkning
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3. Skapt i Guds bilde

Og Gud skapte mennesket i sitt 

bilde, i Guds bilde skapte han det, til 

mann og kvinne skapte han dem. 

1MOS 1:27

Mennesket er noe helt spesielt. Det er ikke så vanskelig å bli enige 
om det. Men hva er egentlig spesielt med mennesket? Hva skiller 
oss fra dyrene? Hva kjennetegner oss? Hvorfor og på hvilken måte 
er mennesket annerledes? Og hva forteller det om oss? Hva er vår 
verdi? Hvordan bør vi se på oss selv og hverandre?

I Bibelen finner vi at mennesket er ulikt alt annet Gud skapte. Det 
bekreftes også av vitenskapen. Det er mange forskjeller på mennes-
ker og dyr. Rent anatomisk skiller mennesket seg ut for eksempel 
ved å gå på to ben, ha en stor hjerne og ved å være designet for å 
kommunisere via avansert språk. I det sosiale og kulturelle er også 
mennesket annerledes. Vi lager kunst og er opptatt av det estetiske. 
Vi bygger flotte byggverk og maskiner, komponerer musikk, skriver 
romaner og produserer mekaniske og elektroniske hjelpemidler over 
en lav sko. Derfor kaller vi oss også designere, arkitekter og bygg-
mestre. Vi oppfinner og lager – ja på en måte så skaper vi! Mens dyr 
er opptatt med å spise, hvile og formere seg er mennesket kreativt og 
«skapende» på en rekke andre områder også. 
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Viktigst av alt har mennesket også en 
relasjon til Gud. Vi er åndelig anlagt. Ingen 
dyr er opptatt med religiøse tanker eller 
handlinger. Ingen mennesker unngår dette. 
De aller fleste mennesker bekjenner seg 
til en guddom eller et religiøst system. 
Mange områder skiller mennesker og dyr. 
I Bibelen lærer vi hvordan alt dette har å 
gjøre med at Gud la ned litt av seg selv i oss 
da han skapte oss. Vi er kreative fordi han 
er kreatoren (skaperen). Vi er skapt i hans 
bilde til å ligne ham. Dette gir oss en verdi 
som overgår alt det andre Gud har skapt. 
Vår verdi som mennesker er knyttet til Gud 
på en helt spesiell måte. Ja faktisk er resten 
av skaperverket skapt for vår skyld (Jes 45:18) 

 «For så sier Herren, som skapte himmelen, han som er Gud, han 

som dannet jorden og gjorde den, han som grunnfestet den, 

han som ikke skapte den til å være øde, men dannet den til 

bolig for folk: Jeg er Herren, og det er ingen annen.» Jes 45:18

Det perfekte bildet av Gud har vi i Jesus. I Kol 1:15 står det: «Han 
er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver 
skapning.» Jesus viser oss hvem Gud er (Joh 14:9) også fordi han er 
Gud (Joh 20:28). Samtidig var også Adam et perfekt menneske skapt 
i Guds bilde. Kanskje det er én av flere grunner til at Jesus blir kalt 
«den siste Adam» (1Kor 15:45)

Visste du at: 

apene, rent genetisk. Spørsmålet om hva som ligner mest på hva 
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MENNESKEVERD

Har du tenkt over at en pengeseddel, for eksempel en tusenlapp, 
egentlig ikke hadde hatt så stor verdi, om det ikke hadde vært for at 
den er merket med stempelet til Norges Bank. Om tusenlappen er 
krøllete eller skitten har ikke noe å si for verdien så lenge den har 
dette merket. Slik kan vi også tenkt om menneskeverdet. Det er Gud 
som gir alle mennesker verdi fordi han har merket oss med sitt bilde. 

At mennesket er skapt av Gud betyr at mennesket er villet av Gud. 
Det gir oss verdi. Gud vil at vi skal være til. Vi er her ikke bare for oss 
selv, men også for ham. Den evige Gud har lagt ned noe av seg selv 
i oss. Vi er skapt for å leve evig i samfunn med Gud. Det gir oss en 
uendelig og ukrenkelig verdi. Gud har merket oss med sitt bilde og 
uansett hva som skjer med oss her i livet vil vi ha dette merket. Ingen 
mennesker er unntatt fra det at Gud har gitt det mennesket en unik 
verdi. Det gjelder uavhengig av kjønn, religion, funksjonsdyktighet, 
hudfarge, etnisitet eller stadium i livet, født eller ufødt, ung eller 
gammel eller noe annet. Det gjelder også uansett hvor mange synder 
vi har gjort eller om lystene til spesielle synder opptar en stor del av 
livet vårt. 

Først og fremst er vår verdi forankret i at det er Gud, i sin nåde og 
kjærlighet, som er årsaken til at vi er skapt og at han sendte Jesus for 
å frelse oss. Vår verdi hverken økes eller minkes av noe vi gjør. Vi er 
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OPPGAVER
1. Hvorfor tror du Gud skapte mennesker i sitt bilde? (Samtale 

i plenum)

2. Hva er FORSKJELLEN på mennesker og aper?

3. Dersom aper og mennesker ikke er i slekt, hva kan da være 

4. En kamerat hevder at mennesker har like stor verdi som 

gresshopper og edderkopper. Hva svarer du?

Vær snill med dyrene! Selv om 
dyrene ikke er evighetsvesener 
eller har menneskeverd har 

er et nærbilde av en søt ameri-

verdifulle som mennesker skapt av Gud og i Guds bilde. (Matt 10:31; 
Matt 12:12) 

 «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle 

oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var 

kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig 

er summen av dem!» Sal 139:16f

Mennesket er også skapt til mann og kvinne. Både mann og kvinne 
er skapt i Guds bilde og er like verdifulle. Guds bilde gjenspeiles i 
mann og kvinne. Gjennom ekteskapet mellom én mann og én kvinne 
vises også litt av Gudsbildet. Her ser vi blant annet et bilde av Guds 
trofasthet, hengivenhet og kjærlighet. Selv om dette bildet kan 
forstyrres av at mennesker ikke klarer å leve opp til Guds standard 
mister vi ikke verdien som mennesker skapt i Guds bilde. Vi er nett-
opp skapt i Guds bilde. Det er ikke noe vi blir, i større eller mindre 
grad, underveis.
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LÆR MER 
Hvordan kan det være at det er så mye likt hos mennesker og aper 
dersom vi ikke er i slekt? Forklaringen kan illustreres med eksem-
pler fra vår egen hverdag. Også vi lager ting som ligner på hverandre. 
En båtmotor har visse likhetstrekk med en bilmotor – fordi den 
er laget ut fra de samme kloke tanker om hvordan en bensin- eller 
dieselmotor kan fungere. Ser du på ulike båtmotorer finner du flere 
likheter. Påhengsmotorer er ganske like, men også forskjellige. 
Går du inn på samme produsent og sammenlikner ulike Yamaha 
påhengsmotorer finner du enda flere likheter, men fortsatt noen 
forskjeller. Det du kanskje ikke visste er at den første påhengsmoto-
ren som ble laget er laget av Gud. Flagell-påhengsen er den motoren 
som driver E-coli bakterien fremover og propellen på denne går ca. 
3-4 ganger kjappere rundt enn omdreiningen til en vanlig påhengs-
motor samtidig som den er mikroskopisk liten. Dette er god design! 
Mange ingeniører går i dag i lære hos Gud ved at de studerer naturen 
og mekanismene der, for å lære godt design.

På tross av store likheter i design er det ingen som er tvil om at 
påhengsmotorene, bilmotorene og flagellmotoren ikke er i slekt. 
Motorene ligner på hverandre ikke fordi de er i slekt eller familie. 
De har ikke blitt til fra hverandre. Derimot er det en kobling via 
designeren deres. Designere lærer av hverandre. Og Gud selv, som 
designet både mennesker og flagellmotorer, har gitt oss evne til på 
samme måte som han, å bruke gode design om igjen. Ofte brukes de 
med én eller flere små justeringer som gjør at de passer perfekt også 
i det nye bruksområdet. Likheter i design trenger ikke bety at to 
individ er i familie. Det kan rett og slett bare bety at de er skapt av 
den samme Gud.
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4. Hva kan vi vite om 
universet?

Alene utspente han himmelen og skrider fram over 

havets bølger. Han har skapt Bjørnen og Orion og 

Sjustjernen og sørhimmelens stjernebilder. 

JOB 9:8F

ASTRONOMI

Høyt over oss er stjernene. Det kan være romantisk å gå tur om kvel-
den for å se på dem og de kan være nyttige som navigasjonspunkter. 
Men hva vet vi egentlig om dem? Hvor langt borte er de? Hva er de 
laget av? Hvordan blir de til og opphører de noen gang? 

Astronomer jobber kontinuerlig med å finne svar på alle disse 
spørsmålene. For mange er disse svarene nært knyttet sammen med 

Visste du at:

kometen kommer i nærheten av jorden med jevne mellomrom. Forrige 
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troen på universets begynnelse. Dersom universet startet med et Big 
Bang for nesten 14 milliarder år siden så henger stjernenes alder og 
tilblivelse sammen med det. Dersom Gud skapte dem fiks ferdige er 
det ingen grunn til at de skal være så gamle. Egentlig er det veldig 
lite på dette området vi kan vite helt sikkert. Likevel kan dyktige 
vitenskapsfolk gjøre viktige observasjoner og komme med kalkulerte 
og begrunnede hypoteser eller teorier. 

En av de store astronomiske oppdagelsene gjennom tiden er over-
gangen fra den geosentriske til den heliosentriske modellen. Lenge 
trodde man at solen kretset rundt jorden. Den greske astronomen 
Ptolemaios (ca. 100-168) var en av de som jobbet mye med den 
modellen. Det var den polske astronomen Nicolaus Kopernikus 
(1473-1543) som oppdaget at de vitenskapelige observasjonene av 
planetenes bevegelser stemte mye bedre dersom man i stedet tenkte 
seg at solen var i sentrum og jorden og planetene kretset rundt den. 
Derfor kaller vi også den helio (solen) -sentriske modellen for den 
kopernikanske modellen. Skiftet i syn kaller vi for «den kopernikan-
ske vending».

Matematikeren Johannes Kepler (1571-1630) bygget videre på 
Kopernikus og beskrev planetenes baner. Isaac Newton kom med 
forklaringen om at det er tyngdekraften som holder planetene i 
bane rundt solen. Denne teorien står seg enda godt, men det finnes 
også alternative syn som for eksempel at det er elektriske krefter 
som holder planetene i deres baner. Kanskje kommer det nye 
kopernikanske vendinger i fremtiden? Det er noe av det spennende 
med vitenskapen.

Big Bang hypotesen ble lansert i 1927. To år etter fant den amerikan-
ske astronomen Edwin Hubble ut en sammenheng mellom avstanden 
til fjerne galakser og et rødt lys som ble sendt ut fra stjernene 
der. Dette lyset kalles rødskift og tyder ifølge astronomene på at 
stjernene beveger seg bort fra jorden og at universet utvider seg. 
Observasjonen av rødskift blir regnet som den første observasjonen 
som støtter Big Bang hypotesen. Samtidig er tanken om at universet 
har blitt spent ut slett ikke fremmed for Bibelen. Det er tvert imot et 
tema som går igjen mange ganger.

 «Han hyller seg i lys som i en kappe, han spenner himmelen ut 

som et telt.» Sal 104:2

 «Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet 

jorderike ved sin visdom og spente ut himmelen ved sin 

forstand.» Jer 10:12

utvidelsen av universet etter Big 
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De astronomiske observasjonene kan dermed tolkes inn i flere 
teorier – og de kan også være feil. Flere observasjoner vil komme. 
Hypoteser og teorier vil bli fremsatt, utforsket og forsøkt bevist. 
Slik kan forskningen innen astronomi gå fremover og vi kan få 
mer kjennskap til den verden vi lever i. Likevel er det veldig mye i 
dette feltet som vil bli liggende på et teoretisk plan. Vi kan ikke vite 
sikkert hva som skjedde i fortiden eller hvordan forholdene er på 
fjerne stjerner. Bare én kan det. 

ASTROLOGI?

Astronomi og astrologi er to helt forskjellige ting. Astro betyr stjerne 
eller himmellegeme. Nomi betyr lov og logi betyr lære. Astronomi – 
loven om stjernene – er den vitenskapelige tilnærming til stjernene. 
Her er det mye bra vitenskap og mange mer eller mindre usikre 
teorier. 

Astrologi – læren om stjernene – handler om hvordan ulike stjerne-
konstellasjoner påvirker livet på jorden. Dette er overtro. Horoskop 
og stjernetegn advares det også mot i Bibelen. Det advares også mot 
å dyrke og tilbe stjernene. Dette var ganske vanlig i bibelsk tid og det 
er ikke så helt uvanlig i dag heller.

Ordforklaring
Astronomi

den vitenskapelige 

Astrologi
stjerner, men astrologi 

-

er overtro, ikke vitenskap. 
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 «Han avsatte de prestene som Judas konger hadde innsatt, og 

som brente røkelse på haugene i Judas byer og rundt omkring 

Jerusalem, og dem som brente røkelse for Ba’al, for solen og 

månen og dyrekretsens stjernebilder og hele himmelens hær.» 

2Kong 23:5

Bibelen lærer oss å ta avstand fra astrologi. Grunnen til det er, som 
med all avgudsdyrkelse, at Gud alene er den som skal æres, dyrkes og 
tilbes. Bak forskjellige typer avgudsdyrkelse ligger også en åndelig 
virkelighet. 

 «Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer til? Eller at 

det er noen avgud til? Nei, men at det som hedningene ofrer, 

det ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at 

dere skal komme i samfunn med onde ånder.» 1Kor 10:19f

Det er lett å tenke at det å lese horoskopet i avisen en gang i uken 
ikke er så farlig. Stjernene vil jo uansett ikke styre livene våre her på 
jorden og om man ikke bryr seg om hva som står i horoskopet gjør 
det jo ikke noe å lese det? 

Problemet er at det er ganske vanskelig å ikke bry seg. Har du lest 
at det i dag vil gå slik eller slik om du velger sånn og sånn, er det 
vanskelig å ikke la de tankene prege valgene dine. Gud vil ikke at vi 
skal la oss styre slik. Heller enn å lese horoskopet skulle vi lese et 
avsnitt i Guds ord og la det prege valgene våre. 



4. HVA KAN VI VITE OM UNIVERSET?

29

DEL 1 SKAPELSE

Selv om Bibelen advarer mot mye som ikke er godt for oss bruker den 
også plass på å beskrive faktisk historie. Da kommer vi også innom 
mye historie om folk som velger feil og synder. Noen ganger ser vi 
til og med at Gud bruker det som er feil eller synd til noe godt. Slik 
var det jo da Jesus døde på korset. Mennesker var onde og korsfestet 
Jesus, men Gud ville noe godt med å la det skje.

De vise menn som kom for å tilbe Jesus i krybben var trolig astrolo-
ger. De hadde sett en stjerne og trodde ut fra dette at Israels Konge 
som var lovet nå var blitt født. Det er, særlig på grunn av Daniels 
virke i Babylon, sannsynlig at de vise menn hadde kjennskap til deler 
av Bibelen også. Likevel brukte Gud altså også en stjerne til å lede 
dem.

En viktig forskjell på troen på astrologi og det som faktisk skjedde 
da Jesus ble født, er troen på hvem eller hva som styrer. Astrologien 
lærer at stjernene påvirker livet på jorden, mens det som skjedde da 
Jesus ble født nesten var det motsatte. Her var det Guds handling 
på jorden som påvirket stjernene. Eller Gud påvirket og handlet 
både på himmelen og jorden. Dette gjelder generelt enten temaet er 
astronomi, astrologi eller historie. Det er Gud som styrer verden og 
det er han vi skal vende oss til, ære og tilbe.

OPPGAVER
1. Hva er solsystemet? 

-

heten om solsystemet vårt. 

3. Astronomer har beskrevet solsystemet som jorden er en del av. 

Vårt solsystem ligger i galaksen melkeveien, som er en av veldig 

mange galakser i universet. Finnes gode argument for å si noe 

om Guds eksistens ut fra ordningen av universet?

4.  Big Bang hypotesen sier at universet er ca. 13,7 milliarder år. 

Samtidig sier astronomene som støtter dette at den lengste 

avstanden vi kan «se» med (radio)teleskop ut i universet er 13,7 

milliarder lysår. Hvordan kan det være at disse to tallene er like? 
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LÆR MER 
Gjennom århundrene har mennesket utviklet ulike teleskop 
for å observere universet. Den italienske vitenskapsmannen 
Galileo Galilei (1564-1642) bygget et teleskop som bøyde lyset 
gjennom to linser. Men det var flere problemer med dette 
teleskopet og Sir Isaac Newton forbedret det ved i stedet å 
reflektere lyset inne i teleskopet. Siden har det blitt flere for-
bedringer men prinsippene fra Galilei og Newtons teleskoper 
blir fortsatt brukt i dag. 

En mer moderne oppfinnelse er radioteleskop. Disse telesko-
pene oppfanger ikke lys, men radiobølger. Radioteleskop ser ut 
som store tallerkener og er gjerne plassert på en bakketopp. 

I 1990 ble Hubble teleskopet sendt ut i verdensrommet. 
Teleskopet kostet rundt 10 milliarder kroner å bygge, men har 
etter at det kom skikkelig i drift, sendt mange flotte bilder 
tilbake til jorden. En fordel med et rom-teleskop som Hubble 
teleskopet er at det fanger opp også bølger som ellers blir 
stoppet av jordens atmosfære. Dermed kan vi lære enda mer 
om universet.

30

Hubble teleskopet kretser rundt jorden
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EMPIRI OG FILOSOFI 

Har du tenkt over alle de fantastiske oppfinnelsene vi omgir oss 
med? Mobiltelefoner, lyspærer med led-teknologi, for ikke å snakke 
om generatorer og turbiner som produserer strøm av rennende 
bekker, som igjen kan brukes til å varme opp maten på induksjons-
komfyren eller få bilen til å gå fremover. 

5. Empirisk og  
historisk vitenskap 

Dette er historien om himmelen 

og jorden da de ble skapt.  

 1MOS 2:4A

Visste du at: 

«Begrepet brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av 
systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumenta-
sjon). Dette står i motsetning til antakelser og kunnskap utledet av 
teoretiske overveielser, personlige inntrykk (såkalt: anekdotisk bevis) 
eller ikke-systematisk innhentede observasjoner eller erfaringer.»
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Alle disse oppfinnelsene har vi fordi forskere har testet, prøvd, veid, 
målt, repetert, forsøkt på en ny måte, observert igjen og igjen og til sist 
erfart at løsningen de har jobbet med virker. Forskere har brukt den 
vitenskapelig metode. Slik får vi empirisk vitenskap. Det nytter ikke 
å tro, du må vite, og vet du ikke må du jobbe på labben til du finner ut 
og kan sette to streker under fasit. 

Noe helt annet er historisk vitenskap. Historisk vitenskap er 
vitenskap det også, men ikke like sikker vitenskap som empirisk 
vitenskap. I historisk vitenskap forsøker vi å finne ut hva som har 
skjedd i fortiden. Da nytter det ikke å prøve å observere. Det er heller 
ikke alltid man kan gjenta forsøket, måle, veie eller teste. Men ofte 
kan vi likevel ha en del kunnskaper som gjør oss i stand til å si noe 
om fortiden – med relativt stor sikkerhet. 

La oss se på Eiffeltårnet som et eksempel på forskningsobjekt.

Det er en hel rekke ting vi kan si om Eiffeltårnet ut fra empirisk 
vitenskap. Vi kan fastslå at vi finner det i Paris. Vi kan måle høyden 
og bredden. Vi kan telle antall etasjer og trappetrinn. Vi kan under-
søke materialene tårnet er laget av og finne ut hvor mange tonn 
metall som har blitt brukt. 

Hvis vi derimot vil vite noe som ligger i fortiden stiller saken seg 
annerledes. Hvem bygde Eiffeltårnet? Når ble det satt opp? Hva kostet 
det? I hvilken anledning ble det bygget og hva var reaksjonene fra folk? 

Vi har ikke mulighet til å undersøke disse tingene empirisk. Likevel 
kan vi være ganske sikre på dette. Skriftlige kilder forteller at Eif-
feltårnet ble satt opp mellom 1887 og 1889 som et ledd i en utstilling 
og til ære for 100 års jubileet for den franske revolusjon. Vi kan finne 
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ut at det var ingeniøren Alexandre Gustave Eiffel som konstruerte 
det og at det kostet ca. 7,8 millioner franske franc å sette det opp. 
(Ca. 20 mill. norske kroner i 1889) I tillegg til skriftlige kilder finnes 
det også enkelte bilder fra byggingen. Disse styrker troverdighetentil 
de skriftlige kildene. 

For at en skriftlig kilde skal være troverdig er det mange element 
man kan se på. Hvem er den forfattet av? Når levde vedkommende? 
Var han et øyenvitne? Hvor lenge etter hendelsen ble det skrevet etc? 

SKAPELSEN SOM VITENSKAP

Verdens skapelse ligger i fortiden. Det å skulle si noe om verdens 
tilblivelse er et felt som innebærer mest historisk vitenskap. Det er 
umulig å observere når jorden ble til og det er også svært vanskelig å 
skulle tenke seg å gjøre forsøk som skulle ligne på den prosessen.

Det vi kan vite sikkert er hvordan verden ser ut i dag. Ut fra empi-
riske undersøkelser kan vi si mye om hvordan jordkloden fungerer. 
Vi kan et stykke på vei finne ut hva jorden består av, hvor mye vann 
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og fast masse vi har med å gjøre og hvordan jorden er oppbygget. Vi 
kan også observere en del av de omkringliggende faktorer som måne, 
stjerner og planeter og gjøre undersøkelser knyttet til disse. Vi kan 
også undersøke grunnstoffene, hvordan de fungerer og hvordan de er 
oppbygget.

Når det gjelder universets opphav er det annerledes. Både ut fra et 
skapelsesperspektiv og et evolusjonsperspektiv snakker vi, i den 
grad vi snakker om vitenskap, i all hovedsak om historisk vitenskap. 
I evolusjonsperspektiv er Big bang hypotesen bygget opp rundt 
matematiske beregninger og teorier for hvordan ting kan ha skjedd. 
Enkelte forsøk har vært gjort for å prøve å gjenskape bittesmå deler 
av denne antatte prosessen. 

CERN – Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning, 
har de siste årene jobbet med en partikkelakselerator for å prøve å 
gjenskape noe av prosessene etter et angivelig Big bang. Forsøket 
går ut på å få partikler opp i ekstremt høy hastighet for så å la dem 
kollidere. Ved å studere kollisjonen håper de å finne ut mer om 
hvordan universet ble til og hva som kommer til å skje med universet 
i fremtiden. Selv om forsøkene til CERN er avanserte, er de likevel 
milevis fra å gjenskape et Big bang. Big bang hypotesen er i det hele 
tatt et stort tenkt scenario. Ingen vil noen gang kunne bevise at det 
har skjedd, fordi det hører fortiden til og ingen var til stede for å 
observere.

Med skapelsesberetningen stiller det seg litt annerledes. Skapel-
sesberetningen er også en nøye oppstilt beretning om universets 
opphav. Også denne kilden kan brukes som grunnlag for forskning 
på verdens tilblivelse. Det er bare nyere forskning som har tatt 
utgangspunkt i Big Bang hypotesen. Mange av de mest kjente for-
skerne, også innen astronomi, trodde at Gud hadde skapt universet. 
Det er mange vitenskapelige ting som peker i retning skapelse. Det at 
ingenting naturlig blir til av seg selv, er en vesentlig sannhet. Ingen 
har enda greid å falsifisere det.

Forskjellen på Big Bang hypotesen og skapelsesberetningen er at 
sistnevnte opphavsforklaring er dokumentert ved en skriftlig kilde. 
I Bibelen finner vi Guds eget ord på hvordan han skapte verden. 
Bibelens skapelsesberetning har et vitne i Gud som selv var tilstede 
da det skjedde. Vitneutsagnet i Bibelen kan brukes som grunnlag for 
forskning og gir et mye bedre utgangspunkt enn dagens historisk 
vitenskapelige modell. 

CERN partikkelakselerator 
på grensen mellom Sveits og 
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LÆR MER 

Ingen vet hvordan verden ble til! Det vil si: Ut fra empirisk 
vitenskap er dette umulig å fastslå, men Bibelen forteller om 
verdens tilblivelse. Kristne tror at Gud skapte verden ved sitt 
ord. Big bang hypotesen forteller også om verdens tilblivelse og 
de fleste ateister tror på den. Ingen av disse utgangsposisjonene 
kan bevises empirisk. Begge egner seg som utgangspunkt for 
historisk vitenskap om verdens tilblivelse. Du skal ikke tro, du 
skal vite – får vi ofte høre. Men mange ganger er vi faktisk nødt 
til å tro – enten det ene eller det andre.  

 «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det 

en kan se, ikke er blitt til av det synlige.» Heb 11:3

OPPGAVER
1. Forklar forskjellen på empirisk og historisk vitenskap. Gi noen 

eksempler på «verktøy» man kan bruke i empirisk og historisk 

vitenskapelig forskning. 

2. Mange av vitenskapens dateringsmetoder er ofte basert både 

på empirisk og historisk vitenskap. Hvilke utfordringer gir det i 

forhold til kredibiliteten? 

3.. Velg ut et historisk objekt f.eks. en bygning, en kunstgjenstand 

eller en steintavle/dokument. Finn ved å søke på nettet og i 

bøker opplysninger om objektet. Vurder deretter hvilke av opp-

lysningene som er bygget på empiri og hvilke som er historisk 

vitenskap. 

Bildet er tatt av Hubble- 
teleskopet og kalles "pillars  
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GODT INGENIØRARBEID 

Øyet er bygget 
opp som vist på 
bildet. Når vi ser 
en gjenstand er det 
fordi den reflekterer 
lys. Ytterst i øyet 
sitter hornhinnen. 
Hornhinnen bryter 
lyset slik at det tref-
fer pupillen, som er 
det svarte området i 
midten av øyet. Herfra går lyset gjennom linsen, som fokuserer lyset 
til et opp ned bilde, som igjen treffer bakveggen av øyet, kalt nett-
hinnen. I netthinnen finnes to ulike typer lysdetektorer: Stavceller 
og tappceller. Stavene fanger opp lyset og er så sensitive at de merker 
1 foton, den minste enheten av lys som finnes. Ca. 6 millioner tapper 
oppfanger fargene i lyset noe som gjør oss i stand til å se med veldig 

. yet – et levende 
kamera

Øret som hører, og øyet som ser  

– Herren har skapt dem begge to. 

ORD 20:12

Visste du at:
Vi gjenkjenner ting ved å se 

lysstyrke. Noen ganger, når vi 
ikke klarer å se ting helt klart, 

gjenkjenne ting, men noen 
ganger kan hjernen lure øyet. 

-

ser ting vi egentlig ikke ser.
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høy oppløsning. Etter at lyset er fanget opp av stavene og tap-
pene sendes det som elektriske signaler gjennom en optisk 
nerve til synssentret som sitter bak i hjernen. Her tolkes de 
elektriske signalene til et bilde, snur dette opp ned og lar oss 
se bildet inni hodet. Alt dette skjer i løpet av 13 millisekund. 
Mange ingeniører jobber med å kopiere deler av øyet til bruk 
i kameraer og lignende. Her er det mye å lære, men ingen 
greier likevel å lage noe i nærheten så komplisert som et øye.

FANTASTISK DESIGN

Vi skal ikke studere øyet lenge før vi ser at systemet som gjør at vi 
kan se er veldig avansert og fungerer veldig godt. Mange detaljer kan 
også tilføyes. Øyet har egne muskler i iris som trekker sammen og 
utvider pupillen, slik at størrelsen av pupillen tilpasses mengden av 
lys som kommer inn i øyet. Øyet har også væsketilførsel gjennom 
tårekanalen, som holder øyet fuktig, sørger for næringsstoffer og 
renser øyet. Muskler styrer øyet omtrent som et motorisert kamera. 
At vi har to øyne gir oss bedre dybdesyn samtidig som det gjør oss 
mindre sårbare i forhold til skader.

Mange har pekt på at øyet er så sammensatt og at det er så mange 
ulike deler og funksjoner som henger sammen at det umulig kan 
ha blitt til tilfeldig og gjennom lang tids utvikling. Øyet må ha blitt 
skapt fiks ferdig. Andre igjen har pekt på at det finnes dyr som bare 
ser svart hvitt eller som bare registrerer lys/ikke lys og at dette kan 
være et utviklingstrinn på veien til fullt fargesyn. Men også disse 
øynene er svært avanserte og passer perfekt til de dyrene som bærer 
dem og deres levekår. 

Noen har også hevdet å finne eksempler på dårlig design i mennes-
keøyet. Man har kritisert at lyset må passere gjennom masse virvar 
av nerver før det kommer frem til detektorcellene som sitter helt 
bak i netthinnen. For en som tror på evolusjon er det fort å tenke at 
dette er noe som ikke er helt ideelt og som kanskje henger med fra et 
tidligere utviklingsstadium. Etter hvert som forskere har undersøkt 
nøyere har man funnet ut at lyset på denne reisen blir kanalisert 
gjennom noen spesielle celler kalt Müller celler som forbedrer 
lyskvaliteten. Også dette er fremragende design.

Omtrent midt i netthinnen kommer synsnerven inn og hindrer 
dermed dette området i å være fylt av lysdetektorer. Dette skaper 
et «blindt» område i øyet. Også dette har vært kritisert som dårlig 

1. Glasslegemet
-

3. Cilliærmuskelen (muskel som 

7. Fremre øyekammer

10. Øyelinsens ytre del
11. Linsens kjerne
12. Strålelegemets utstikkere
13. Konjunktiva (dekkende hinne 

15. Den nedre rettemuskel

17. Netthinnens arterier og vener

19. Den ytre, harde hjernehinnen 

20. Sentral netthinnearterie
21. Sentrale netthinnevene
22. Synsnerven
23. Spiralvene

29. Den øvre rettemuskel som drar 
øyet oppover
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design. Hvorfor det er designet slik vet vi fortsatt ikke, men det at vi 
har to øyne gjør at vi likevel ikke har noe blindt område når vi ser. 
Det ene øyet kompenserer for det blinde området i det andre øyet. I 
tillegg hjelper også hjernen til med å fylle ut det «blinde» området. 
Det gjør det ved å konstruere et bilde med det samme som vi ser 
rundt det blinde området, når vi for eksempel holder oss for det ene 
øyet. Test dette ut når du løser oppgavene!

OPPGAVER
1. Tegn ditt eget bilde av øyet og skriv på alle de viktigste 

delene og funksjonene

2. 

av klasserommet. Hold for et øye og bytt så hvilket øye 

veggen. Dette har med øyenes forskjellige posisjon å 

gjøre og hjelper blant annet for bedre dybdesyn (det at 

vi ser avstander i det vi ser)

3. Klipp en ca. 10-15 cm lang papirstrimmel og tegn en 

stjerne i den ene enden (til venstre) og en sirkel i den 

andre (til høyre). Fargelegg symbolene slik at de blir 

tydelige. Hold arket på strak arm og hold deg for venstre 

øye. Fokuser med høyre øye på stjernen til venstre. 

Beveg papiret sakte mot deg. Legg merke til når sirke-

len forsvinner. Hvorfor ser du ikke sirkelen på et bestemt 

punkt? Åpne begge øynene. Hvorfor ser du sirkelen nå? 

4. Tenk deg at du kjører bil i 100 km/t på motorveien. Plut-

selig løper et rådyr ut i veien. Hva skjer i øyet og hjernen 

før du tråkker på bremsen eller forsøker å svinge unna? 
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Hva ser du på?
Gud har skapt oss med fantastiske øyne og et fantastisk godt syn. 
Hva bruker vi det til? Hvordan forvalter vi den gaven Gud har gitt 
oss? Det finnes mange ting vi kan bruke øynene til. Bibelen sier også 
noe om dette. Vi skal ikke se på mennesker og ting med begjær, men 
være fornøyd med det vi har. Gud lærer oss å se med kjærlighet på de 
menneskene han har skapt og ønsker at vi skal bruke øynene våre i 
det godes tjeneste. 

I en gammel barnesang blir det sunget «Pass på lille øye hva du ser» 
Teksten har faktisk et poeng, rent vitenskapelig. Det som vi ser 
lagres i hjernen og blir liggende som et «gjenkjennelses-kartotek» 
Dette er en fantastisk ordning når alt vi ser er godt, sant og rett. 
Men mennesker opplever også å se vonde ting. Mange som opplever 
krig på nært hold vil måtte kjempe med synsinntrykk i tiden 
etterpå. Dersom vi fyller øyet med nedbrytende ting som vold eller 
pornografi vil også dette påvirke oss i ettertiden. 

Så langt vi selv kan styre hva vi ser er det faktisk mange grunner til 
å høre på skaperen: 

 «Min sønn! Gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine 

veier!» rd 23:2
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LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

–  lære om syndefallets årsak og konsekvenser

– bli kjent med språk og begreper i religion og 
livssynsfaget

– kunne gjøre rede for Bibelens etiske hovedlinjer

– gjøre seg kjent med ulike etiske modeller

–  lære å tenke prinsipielt om etisk 
grunnlagstenkning og konsekvenser av etiske 
valg

–  lære om ulike etiske problemstillinger deriblant 
spørsmål knyttet til seksualitet og samliv

–  lære om design og forfall i DNA 

SYNDEFALL

41
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For syndens lønn er døden, men Guds  

nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

ROM 6:23

7. Synd, lidelse og død

SYND, DØD OG FORGJENGELIGHET I 
SKAPERVERKET

Allerede helt i starten av Bibelen får vi oversikt over de viktigste 
tingene vi trenger å vite for å forstå verden. Tidligere lærte vi om 
hvordan Gud fra begynnelsen skapte en god verden. I denne leksjo-
nen skal vi se på litt av følgene det fikk da mennesket vendte seg mot 
Gud.

«Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som 

jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. 

Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager.» 

 1Mos 3:17

Allerede i 1Mos kap 2 får vi høre at Adam advares mot dette. Gud 
forteller ham at konsekvensen av å spise av treet til kunnskap om 
godt og ondt er døden. I kapittel tre er tragedien et faktum. Adam 
og Eva spiser og døden inntreffer. Men det er ikke Adam og Eva som 
dør. Gud slakter i stedet et uskyldig dyr. Han kler Adam og Eva med 

Visste du at:
Gud sa at Adam skulle dø den 
dagen han spiste av treet til 
kunnskap om godt og ondt. 

åndelig den dagen og ikke 

at Gud også sier at én dag er 

 
1000 år.
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skinnet fra dyret og dekker over deres nakenhet. Gud vil vise dem at 
han har en frelsesplan. En frelsesplan som innebærer døden til en 
uskyldig. En som skulle dø i stedet for Adam og hele hans slekt

Men Adam og Eva må også selv gjennom døden. Guds frelse handler 
om et evig liv, på tross av døden og en oppstandelse fra døden. 
Adam og Eva døde både åndelig og fysisk. Før døden inntraff fikk 
de dermed mulighet for å vende om. Mennesker i dag er i samme 
situasjon. Fortsatt går livet mot døden og Gud kaller mennesker til 
omvendelse for å frelse oss fra den evige død. Selv om Gud vil frelse 
har han også holdt ord. Døden hersker i dag i verden. Gud la på en 
spesiell måte døden inn over verden ved å legge verden under for-
gjengelighet. Alt forgår. I 1Mos 3:17 står det at han forbannet jorden 
for Adams skyld. I Romerbrevet 8:20 leser vi en utdypning av dette: 

«Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men 

etter hans vilje som la den under forgjengelighet,» Rom 8:20

Når skaperverket ble lagt under forgjengelighet må det bety at det 
forandret status slik at de døds- og forgjengelighetsprosesser som 
finnes i dag ikke var en del av skaperverket fra begynnelsen. når alt 
var godt. Syndens lønn var forgjengelighet og død. Forgjengelighet 
og død innebærer lidelse. 

Men Guds forbannelse over skaperverket og hans innføring av 
forgjengeligheten gir også mulighet til omvendelse og frelse. Derfor 
gjør Gud godt også gjennom denne handlingen. Selv om livet i den 
forgjengelige verden kan være hardt, er den gradvise forgjengelig-
heten samtidig en del av Guds store frelsesplan.

ARVESYND

Tenk at du får en gammel ring av din mor som har tilhørt både 
din bestemor og din oldemor. Ringen går i arv og holdes i slekta. 
Sammen med kommoden du arvet fra tante Olga er den nå ditt arve-
gods. Men det går an å selge ringen og fyre i peisen med kommoden. 
Da er du kvitt arvegodset og kan gå på Ikea og kjøpe nytt. Slik er det 
ikke med alt du arver. Også gener arver vi fra våre foreldre. De er 
ikke så enkle å skifte ut. Noen har arvelige sykdommer eller arvelige 
svakheter i kroppen eller psyken. Noen ganger kan vi kjempe mot 
disse, andre ganger må vi lære å leve med dem. Noen ganger kan 
utfallet bli dramatisk og resultere i en tidlig død.
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Synden vår er også på sett og vis arvegods. Vi kaller det derfor 
arvesynd. Kort og godt betyr det at det naturlige menneske ikke kan 
leve uten også å synde. Tilbøyeligheten til å synde ligger i oss som en 
arvelig sykdom. Vi klarer ikke å komme unna. Dypt i alle mennesker 
har vi denne arven fra vår første stamfar Adam. Den trengte gjen-
nom til oss alle sammen.

 «Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og 

døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle 

mennesker, fordi de syndet alle» Rom 5:12

Med på lasset sammen med synden følger også døden som konse-
kvens. Som mennesker er vi underlagt syndens og dødens lov. Vi 
kommer ikke unna synd og vi kommer ikke unna død. Den eneste 
som kan frelse oss er Jesus Kristus. Det står om ham i Gal. 4: 

«Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en 

kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var 

under loven, så vi skulle få barnekår.» Gal 4:4f

Dette er evangeliet, at Jesus oppfylte lovens krav for oss og sonet for 
vår synd og skyld på korset. Derfor sier Bibelen det slik:

 «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og 

dødens lov.» Rom 8:1f
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7. SYND, LIDELSE OG DØD

OPPGAVER
1. 

skaperverket? 

2. Slå opp og les Rom 8:19-23 og 1Kor 15:51-54. Hvilke framtids-

utsikter har Guds barn i en forgjengelig verden? 

3. 

og at det egentlig ikke er et problem. Han sier blant annet: 

«Vi skal være greie med hverandre, men bortsett fra det kan 

vi gjøre hva vi vil! Hvorfor skulle Gud bry seg om hvordan 

vi lever ut over det?» Hva vil du svare ham? Skriv ned noen 

punkter. (Tips: Lær av syndefallsberetningen – hvorfor vil 

Gud skjerme mennesker fra synd?)

4. Da Jesus mange år senere ble fristet 3 ganger av djevelen, 

omtrent på samme måte som Eva, svarte han på en spesiell 

måte hver gang? Hva var svaret (begynnelsen på svaret) 

Jesus ga? (Tips: Sjekk Matt 4:1-11)
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LÆR MER 
Har du noen gang hørt innvendingen: «Det er urettferdig at Gud 
straffer meg, når det var Adam som syndet!» eller formulert på en 
annen måte: «Hvordan kan Gud holde meg ansvarlig, hvis det er helt 
umulig for meg ikke å synde?» Hvis vi tenker litt logisk over dette er 
det kanskje ikke så helt unaturlig likevel. Vi som lever i dag har arvet 
alle våre egenskaper og kvaliteter fra våre foreldre. Også genene 
våre kommer helt og holdent fra våre foreldre. Det betyr også at alt 
vi har opprinnelig kommer fra Adam. (Eva ble også skapt av Adams 
side). Vi er på en måte Adam. Forgjengeligheten har gjort at det Gud 
skapte i utgangspunktet har blitt dårligere i takt med tiden. Adam 
var skapt helt perfekt, uten synd, uten sykdom og uten feil. Han var 
det perfekte menneske, mye bedre enn noen som lever i dag. Han 
levde dessuten i en fullkommen relasjon til Gud. Likevel syndet han. 
Adam hadde med andre ord de beste forutsetninger for ikke å synde. 
Han hadde også bare ett bud å forholde seg til. Likevel brøt han det. 
Sjansen er nok stor for at vi ikke hadde klart det noe bedre.

Men var det da urettferdig av Gud å skape mennesker i det hele 
tatt? Nei, Gud gav mennesket muligheten til å velge bort samfunn 
med ham. Det kunne Adam og det kan du også. Gud er kjærlighet, 
sannhet, liv og rettferdighet. Samlet gjør disse egenskapene Gud 
Hellig. Ondskap er fravær av kjærlighet, sannhet, rettferdighet og 
liv. Ondskap er fravær av Gud, for Gud er god. Fordi Gud er fullkom-
men finnes det ikke ondskap i Gud. Når mennesker synder så velger 
mennesker bort Gud. Mennesker synder fordi en tror en kan oppleve 
eller få noe som Gud ikke kan gi. Siden Gud er opphavet til alt så er 
det en løgn som drar mennesker bort fra Gud. Slike løgner har alle 
mennesker begjær etter, men vi står selv ansvarlige for hva vi velger.  

Gud visste at vesener med fri vilje på et tidspunkt ville velge bort 
samfunn med Ham. Likevel skapte Gud mennesker med mulighet 
til å velge Gud bort, fordi kjærlighet ikke tvinger til fellesskap. I 
sin store kjærlighet la Gud derfor frelsesplanen allerede før verden 
ble skapt. Denne planen holder mennesket ansvarlig, gjør ende på 
løgnene, synden og døden og gjenoppretter fellesskapet med Gud for 
den som tror på Frelseren Jesus Kristus. Det er denne fantastiske 
frelsesplanen vi kaller Evangeliet.

tetelestai i Joh 19:30 
oversettes på norske 
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8. DE 10 BUD OG EN NY SKAPNING

8. De 10 bud og en ny 
skapning

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave 

er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. 

ROM 6:23

DE 10 BUD 

I sin fulle lengde lyder de 10 bud som følger:

«Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehu-

set. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke gjøre deg noe 

utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, 

eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet neden-

for jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Herren 

din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på 

barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør 

miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder 

mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil 

ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen 

i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all 

din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. 

Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller 

din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den 

fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager 
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gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem 

er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren 

sabbatsdagen og helliget den. Hedre din far og din mor, så dine 

dager må bli mange i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal 

ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du 

skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste. Du skal ikke begjære din 

nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller 

tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din 

neste til.» 2Mos 20:2-17

Da Moses fikk de 10 bud på Sinaifjellet hadde han fått et sett med 
gode leveregler som omfatter det meste av livet. De tre første 
bud dreier seg om vårt forhold til Gud. De syv siste dreier seg om 
forholdet til våre medmennesker. Guds hensikt med å gi oss budene 
var mangfoldig. Det har blitt vanlig å snakke om tre funksjoner som 
de 10 bud har for oss, også kalt lovens tre bruk.

-
-

dem en lov som skulle skille dem 

Visste du at:

-

men Saudiske myndigheter gjør at det er vanskelig å undersøke området der. 

langs den gamle kongeveien mellom Egypt og Eilat i Israel.
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8. DE 10 BUD OG EN NY SKAPNING

Ulik bruk Betydning Begrunnelse

1
Lovens politiske (borgerlige) bruk

Loven fungerte som samfunnslov for 
Israelsfolket og er også et godt grunnlag 
for utforming av samfunnslover i dag. 

5Mos 31:12: «Kall folket sammen, mennene og 
kvinnene og barna og de fremmede som bor i dine 
byer, så de kan høre det og lære å frykte Herren 
deres Gud og akte vel på å holde alle ordene i 
denne loven.»

2
Lovens åndelige (oppdragende) bruk

Loven forteller oss hva som er synd og 
viser oss at vi er syndere. Det gjør at loven 
er med på å vise at vi trenger en frelser. 
Loven blir da (når man også får høre 
evangeliet) en «tuktemester til Kristus».

Gal 3:23 2 : «Men før troen kom, ble vi holdt i 
varetekt under loven, innestengt inntil den tro som 
skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår 
tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdig-
gjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke 
lenger under tuktemesteren. Alle er dere jo Guds 
barn ved troen på Kristus Jesus.»

3
Lovens didaktiske (veiledende) bruk 

For den som er frelst og lever et nytt liv i 
Gud er loven en god veiledning til å leve 
rett.

Ef 4:1-3: «Jeg formaner dere altså, jeg som er en 
fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er 
verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmyk-
het og mildhet, med langmodighet, så dere bærer 
over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på 
å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.» 

Lovens 2. bruk er det viktigste punket. Loven viser at mennesket er 
skyldig. Budene dømmer oss og avslører at vi ikke strekker opp til 
Guds standard. Bibelen er tydelig på at den som holder budene skal 
leve (3Mos 18:5). Men den er også tydelig på at ingen mennesker 
klarer det (Rom 3:23). Straffen for lovbrudd er døden, også om du 
bare har brutt ett eneste bud (Jak 2:10). Redningen vår ligger i at 
Jesus holdt budene og samtidig tok straffen for alle våre lovbrudd.

FØDT PÅ NY

gjenfødelse

ny skapning. 

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle 

er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2 Kor 5:17

Guds strenge krav til mennesker henger sammen med hans hellighet 
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og hans kjærlighet. Gud er helt igjennom god og hellig (utskilt). Det 
finnes ingen ondskap i ham. Tvert imot vil en god og allmektig Gud 
bekjempe ondskapen. Konsekvensen av å være en synder er derfor 
at man er under Guds vrede og dom. Etter syndefallet er i utgangs-
punktet alle mennesker i en slik tilstand der vi er ute av stand til å 
frelse oss selv. Mennesker er derfor helt avhengige av at Gud griper 
inn og handler, ikke bare ut fra hans hellighet, men også ut fra hans 
nåde og kjærlighet. 

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss 

mens vi ennå var syndere.» Rom 5:8

Gud er god. Loven er god. Gud skapte alt godt. Problemet ligger hos 
oss mennesker som altfor gjerne vil gå våre egne veier i stedet for 
Guds veier. Redningen er det Gud alene som står for. Han fortjener 
all ære, både for å ha skapt oss og for å ha åpnet en vei for frelse i 
Jesus Kristus.
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OPPGAVER
1. Slå opp og les følgende bibelvers: Rom 3:19-24; 3Mos 

26:3f; 1 Joh 2:4; Rom 7:7; Gal 3.24f Hvilke bibelvers peker 

på hvilke av lovens tre bruk? 

2. Noen sier at vi blir frelst fra Gud, av Gud og til Gud. 

Diskuter om dette er en riktig forståelse ut fra «lær 

mer» teksten. Hvilken av de tre synes du er vanskeligst å 

begrunne? Hvorfor? 

3. Velg ett av fjellene Moses-fjellet (Mount Musa) eller 

om det. Lag en liten presentasjon av fjellet med noen 

interessante fakta og teorier. Husk kildekritikk! 

LÆR MER 
Ild – en side ved Gud
Holder du en gullring inn i flammen til et stearinlys vil alle 
bakterier som er på ringen dø og brenne opp. Ild renser. Noen 
ganger har Guds hellighet blitt sammenlignet med ilden. 
I Bibelen står det at «vår Gud er en fortærende ild» (Heb 
12:29b) Gud renser også. Alt urent som kommer i nærheten 
av ham dør og brenner opp. Denne siden ved Gud er både god 
og bra, men også livsfarlig for den som er uren. I det gamle 
testamente hører vi derfor om ofringer der dyr ble slaktet 
og deretter brent på et alter. Noen ganger ble folkets synder 
bekjent og lagt på dyret i forkant. Ritualene ble gjort som 
et bilde på frelsen. Mennesker som hadde brutt budene og 
blitt urene kunne legge urenheten over på et uskyldig dyr og 
dermed var det dyret som bar synden inn i møte med ilden, i 
stedet for mennesket. Dyret på alteret er et bilde på Jesus på 
korset. Når Jesus døde på korset møtte han Guds hellighet, 
Guds ild og straff over synden. Dette skjedde for at synderen 
skulle gå fri og kunne møte Gud renset og ren. 

8. DE 10 BUD OG EN NY SKAPNING
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Du skal ikke ha andre 

guder enn meg. 

2 MOS 20:3

MATERIALISME

Selv om Bibelen beskriver en rekke synder og advarer oss mot ond-
skap i alle mulige fasetter så er det noen ting som går mer igjen enn 
andre. Forholdet til materielle goder er ett av de mest omtalte etiske 
områdene i Bibelen.

I forhold til det materielle finnes det en rekke advarsler i Bibelen. 
Det er ikke forbudt å eie noe, være rik eller å bruke penger. Bibelen 
gir også eksempler på at Gud velsigner med rikdom. Men den gir 
også eksempler på det motsatte: At rikdom kan bli en forbannelse. 
Alt avhenger av hvordan hjertene våre er innstilt til Gud. Drar 
rikdommen oss bort fra Gud eller bruker vi rikdommen til Guds ære? 
Er pengene et hinder i vårt forhold til Gud eller er rikdommen vår 
egentlig Guds rikdom, som vi forvalter på hans vegne? Jesus legger 
ikke noe imellom når han sier: 

«Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike». Matt 

19:23b 

Visste du at:

veiledning og eksempler 

en måte oppsummeres i de 

oppsummeres i det vi kaller 

av hele ditt hjerte og av hele 

9. Store og små synder?
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9. STORE OG SMÅ SYNDER?

Dette utsagnet sammen med mange andre tekster om å ta seg i vare 
for rikdom, makt og ære, skulle være særlig relevant for oss som bor 
i rike Norge. Målt i kroner og øre tilhører de fleste nordmenn en liten 
gruppe mennesker som er noen av de rikeste i verden. Slik har det 
ikke alltid vært. Norges rikdom har økt fenomenalt de seneste 100 
år. I den samme perioden har det også blitt merkbart færre kristne. 
Kan disse trendene ha en sammenheng?

SEX OG EKTESKAP

Et annet område som også er av de mest omtalte etiske temaene 
i Bibelen er seksualitet. Bibelens veiledning består både i positiv 
veiledning til et rent liv og av forbud mot eksplisitte måter å leve ut 
seksualiteten på. Som på alle andre etiske områder handler Bibelens 
veiledning om at Gud som skaperen gir oss gode leveregler som er 
til det beste for oss. Vi kan dele denne veiledningen inn i konkrete 
bud på den ene siden og rammer og ordninger på den andre siden. 
Budene er satt for at vi som enkeltmennesker skal leve etter dem. 
Ordningene er satt som rammer for livet eller tjenesten i Guds rike. 

«Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, 

ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke 

kjenner Gud.» 1Tess 4:4f

Ekteskapsordningen mellom én mann og én kvinne er bestemt 
av Gud fordi han vil verne om mann og kvinne. Også innenfor 
Guds gode ordninger skjer dessverre misbruk og feil. Synd handler 
ikke bare om når noen bryter ut av ekteskapet eller har sex med 
en som han eller hun ikke er gift med. Det handler også om at 
kjærligheten innad i et ekteskap kan gå over i egoisme, misunnelse 
eller likegyldighet. Absolutt alle mennesker strever med relasjoner til 
andre mennesker. Heller ikke det som fra utsiden ser ut som et godt 
ekteskap, er spart for slike problemer.

Likevel er det slik at det alltid er bedre for oss å følge Guds leveregler 
og ordninger enn å la det være. Gud har skapt ekteskapet for å verne 
om mann, kone og barn. Når mennesker løsriver sex fra ekteskapet, 
brytes Guds bud og konsekvensene blir dårligere liv, samliv og rela-
sjoner. Når vi i tillegg prøver å lage nye ordninger for samliv legger vi 
til rette for synd og ødelegger enda mer. 
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«På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med 

kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skam-

som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de 

ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et 

udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.» Rom 1:27f

Fordi Gud vil det beste for alle mennesker, berører synd, også på det 
seksuelle området, relasjonen til Gud. Som mennesker trenger vi alle 
Guds tilgivelse og et nytt liv. Selv om en kristen ofte vil kjenne på 
lyster og vanskeligheter slik som de fleste andre mennesker, vil han 
eller hun også ønske å leve etter Guds bud og ordninger. Gud ønsker 
å gi kraft til et rent liv både når det gjelder materielle goder og sex. 
Gud inviterer til å leve etter hans bud. Om vi likevel feiler og bryter 
hans bud inviterer han oss til oppgjør og tilgivelse. Ingen mennesker 
ville kunne hatt en relasjon til Gud om det ikke hadde vært for hans 
tilgivelse og gjenoppreisning.  

Fakta om ekteskapsloven: 

-
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9. STORE OG SMÅ SYNDER?

OPPGAVER
1. Sett opp en liste over fordeler og ulemper med å være over 

gjennomsnittet rik. Viktige stikkord: Ansvar, forvaltning, 

forskjeller, livsstil, muligheter, forbruk. Når du er ferdig les da 

Ord 30:7-9. Hva bes det om i bønnen? Hva tenker du om en slik 

bønn?

2. Hvorfor bryr Gud seg om menneskers sexliv? På en måte kan 

grunner. Hva mener du? 

3. En av Bibelens største helter, David lå med Batseba, kona til 

Uriah. Historien kan du lese om i 2.Sam 11-12. Slå opp Salme 51 

og les hele salmen. Hvem snakker i salmen og hva sier han?

Maleren Rembrandts 
bilde av Uriah, mannen 

hvordan synd ødelegger 
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LÆR MER 
Det finnes ikke små og store synder på den måten at noe er så lite 
alvorlig at det ikke skiller oss fra Gud. For Gud er synd, synd. Likevel 
kan noen synder ha større menneskelige konsekvenser. De fleste 
vil være enig i at det er verre å drepe et menneske enn å lyve. Men 
strengt tatt har vi aldri oversikten over hva vår synd fører til. Noen 
ganger kan det vi oppfatter som små synder føre til større synder. En 
løgn kan føre til en ny løgn og så baller det på seg. 

Noen ganger kan det oppleves som de seksuelle syndene er de virkelig 
store syndene. Det å være glad i penger blir liksom aldri så alvorlig 
som det å være utro. Kanskje er det ikke helt tilfeldig? Ekteskapet er 
gitt blant annet også som et speilbilde av forholdet mellom Jesus og 
de kristne. Akkurat som Jesus er tro mot de kristne og tar seg av dem 
slik skal også en ektemann være tro mot sin kone og ta seg av henne. 

En utro ektemann svikter sin forbildefunksjon samtidig som han 
skader kone (og eventuelle barn). I tillegg er seksualiteten noe av det 
mest intime som griper så dypt i oss at det ofte kan være vanskelig å 
gjenopprette tillit og fortrolighet igjen. Like fullt er det tilgivelse å få 
hos Gud i slike saker like mye som i spørsmål om kjærlighet til penger 
eller løgn. Kanskje er det til og med noen ganger til hjelp for oss når 
syndene blir så synlige at vi avsløres?

«Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor 

legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller 

vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som 

bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger 

dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!» 

1Kor :18-20
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10. ETIKK

10. Etikk

ULIKE TYPER ETIKK

Er det bra av deg å besøke din gamle syke tante? Forskjellige typer 
etikk har hatt mange talsmenn opp gjennom historien. Det finnes 
et stort antall måter å tenke på når det gjelder hvordan man skal 
komme frem til hva som er rett og galt i en gitt situasjon. En 
måte å tenke på er sinnelagsetikk. Det handler om hva motivet for 
handlingen er. Dersom poenget med å besøke tanten er å bli så god 
venn med henne at du kommer til å arve noen av de pengene du vet 
hun har i banken så er det en uetisk handling å besøke henne – ifølge 
sinnelagsetikken.

Ifølge konsekvensetikken er det litt annerledes. Den spør hva 
konsekvensen av dine handler er. Dersom både du og tanten blir mer 
glad av at du besøker henne er det kanskje ikke så galt allikevel at du 
har tanker om å arve noen millioner. Slik kan en konsekvensetiker 
tenke. Men kanskje er det ikke alltid så lett å ha oversikt over alle 
konsekvensene?

Ordforklaring
Ordet etikk
det greske ethos som 

altså å gjøre med hva 
som anses som en rett 
levemåte. 

Ordet moral
og til synonymt, men 
handler egentlig om å 
leve etter den etikken 
som gjelder. 

Etikk er læren om hva 

moralsk rett og galt

Hør på meg, mitt folk! 

Vend øret til meg, du 

min menighet! For lov 

skal gå ut fra meg, og 

min rett vil jeg sette 

til et lys for folkene.

JES 51:4
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Så har vi pliktetikken. Pliktetikken fokuserer på at det finnes noen 
standarder for hva som er rett og galt. For en pliktetiker vil det som 
regel være galt å lyve uansett hvilke konsekvenser det får og uansett 
hvilket sinnelag det er gjort med. Det vil som regel være ansett som 
bra å besøke en gammel syk tante. Men det er ikke dermed sagt 
at det er bra å tenke at man vil innynde seg for å arve penger. En 
pliktetiker har et sett med regler som han eller hun følger uansett, 
men det kan likevel finnes mange forskjellige typer regelverk. Noen 
pliktetikere følger religiøse lover, andre bygger på humanistiske 
prinsipper som for eksempel menneskerettighetene.
 

FUNDAMENTET FOR ETIKK
Fundamentet for etikken i Bibelen er at Gud er både skaper, lovgiver 
og dommer. Gud er suveren til å definere rett og galt. Han vet hva 
som er godt og rett og hva som er synd og av det onde. Bibelen 
advarer mot å blande de definisjonene Gud har satt og å overprøve 
hans visdom på disse tingene.

«Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør 

mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til 

bittert!» Jes 5:20

I Bibelen møter vi først og fremst pliktetikk. Gud har som skaper og 
lovgiver satt reglene, mennesker må følge dem. Likevel kan vi også si 
at Bibelen opererer med sinnelagsetikk og til dels konsekvensetikk. 
Gud er opptatt av hvorfor vi gjør som vi gjør. Å juble når du har 
vunnet er ikke galt i seg selv, men dersom du jubler for å såre taperen 
så rammes sinnelaget ditt likevel av en pliktetisk dom. Du skal jo 

Visste du at: 
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elske din neste som deg selv (Mark 12:31) og gjøre mot han det 
som du vil at han skal gjøre mot deg. (Matt 7:12) 

Bibelen er også veldig opptatt av konsekvenser, men ofte blir 
konsekvensene ikke slik vi mennesker tenker. Gud alene ser 
alle konsekvensene av våre handlinger. Noen ganger oppfordrer 
Bibelen direkte til å ta etiske valg med gode konsekvenser:

«Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det landet 

Herren din Gud gir deg.» 2Mos 20:12

Pliktetikk er bare en god ide dersom grunnlaget for etikken er bra. 
Hvis grunnlaget for pliktetikken er Islam og Koranen vil etikken 
bli annerledes enn om grunnlaget er Bibelen. Når grunnlaget er 
Bibelen og dermed en god, rettferdig og kjærlig skaper som ønsker 
alle mennesker frelst, så har vi å gjøre med et veldig godt grunnlag. 
Problemet er at mennesker ikke lenger er innstilt på samme gode og 
kjærlige tanker som skaperen. Derfor holder det ikke i lengden bare 
med gode etiske regler. Mennesket trenger også en frelser som kan 
gjøre opp der reglene ikke bli overholdt. Men heller ikke det holder 
helt inn. Det er først når mennesket tar imot denne frelsen at det 
fødes på nytt. Da ser Gud bort fra alt mitt, også gode gjerninger, og 
frelser meg av nåde. Dermed fødes også en ny innstilling til skape-
ren. Først med dette nye livet er vi satt i frihet, frelst fra slaveriet 
under synden.

 «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle 

er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2Kor 5:17
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LÆR MER 
Hva er rett og galt hvis hele verden bare har blitt til tilfeldig? 
Mange har forsøkt å svare på dette spørsmålet og svarene er ofte 
ganske avanserte. I et humanistisk livssyn er evolusjon drivkraf-
ten i utviklingen, ikke bare av livet, men også hjernen, psyken 
og tankene våre. Våre etiske refleksjoner er da et resultat av 
evolusjon. Men hvordan kan tilfeldigheter og naturlig seleksjon 
(det at den som er best tilpasset miljøet fører genene videre) føre 
til utvikling av god etisk refleksjon? Og finnes egentlig rett og 
galt om det ikke finnes en lovgiver som definerer hva som er hva? 

Ateist og evolusjonsbiolog Will Provine (1942-2015) sa følgende: 

«Ingen grunnleggende fundamenter for etikk eksisterer, ingen 

grunnleggende mening med livet eksisterer og fri vilje er bare 

en menneskelig myte»

Hvordan ville verden sett ut om alle tenkte og trodde som han?

OPPGAVER
1. Tenk deg at du har fått lappen og er sent ute til en avtale. Hvis 

du bryter fartsgrensen rekker du kanskje avtalen og vennen 

din slipper å vente. Hva er riktig å gjøre? Bryter du fartsgrensen 

eller avtalen? Forklar hvordan du ville tenkt ut fra (1) Sinnelag-

setikk, (2) Konsekvensetikk og (3) Pliktetikk. Ville du kommet til 

samme konklusjon? 

2. Det kristne etiske grunnlaget er i motsetning til det 

humanetiske uforanderlig. Hvorfor det?

3. Les 1Kor 13:3. Hva sier dette verset om sinnelagsetikk vs. 

pliktetikk? 

4.  Les Rom 8:28. Hva sier dette verset om konsekvensetikk vs. 

pliktetikk?

Ateist og evolusjonsbiolog 
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HVA ER DNA?

Se for deg et stort bibliotek. I bibliotekets bøker er de 29 bokstavene 
i alfabetet satt i bestemte rekkefølger som gjør at du kan lese 
meningsfullt innhold. Slik er det også med DNA. DNA er kroppens 
arvestoff og fungerer som et digitalt og biologisk bibliotek. Her kan 
du finne oppskriften på kroppen din. At du har rødt hår, avlange 
ører, et hjerte, nyrer og er så og så høy er ikke tilfeldig. DNA ét 
er bærer av informasjon som har vært tilstede i kroppen din helt 
fra starten da eggcellen fra moren din og sædcellen fra faren din 
smeltet sammen ved unnfangelsen. Mange forskere mener at denne 
informasjonen ikke har oppstått av seg selv, men er skrevet eller 
laget av Gud vår skaper. Før 2012 var det mange forskere som trodde 
at mesteparten av alt vårt DNA var søppel som var blitt igjen etter 
en lang evolusjonsprosess. Nå vet vi at all den informasjonen som 
finnes i DNA er helt nødvendig for å bygge en kropp eller organisme. 
Ingenting er søppel, men noe skrus av og på etter behov. Slike behov 
kan for eksempel skapes ved at omgivelsene endrer seg.

11. DNA og mutasjoner

Forkast meg ikke i alderdommens tid,  

forlat meg ikke når min kraft forgår! 

SAL 71:9
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Kroppens ca. 35 billioner celler inneholder normalt en cellekjerne 
med 46 kromosomer, 23 fra far og 23 fra mor. Kromosomer er 
sekvenser av DNA, det vil si et stykke av det samlede arvestoffet – et 
rom i biblioteket om du vil – som er foldet sammen i en slags ball 
eller 3D formasjon. 

Kromosomene består av basepar som henger sammen to og to i en 
spiral. Det finnes 4 forskjellige typer baser: Ademin, Tymin, Guanin 
og Cytocin forkortet med bokstavene: A, T, G og C. Disse opptrer 
også i par. Totalt finnes det 3 milliarder basepar i det menneskelige 
genom – det vil si summen av alt DNA i en celle. All informasjon 
om kroppen din er altså samlet i et knøtt lite bibliotek med 46 
mini bøker som inneholder 4 forskjellige bokstaver, brukt nesten 
6 milliarder ganger i nøye sammensatt rekkefølge, for at alt skal gi 
god mening for enzymene og 3D RNA som skal lese informasjonen. 
Det finnes hundretusener av forskjellige enzymer og 3D RNA i hver 
celle for å sikre at all informasjonen blir overført på best mulig måte. 
RNA kan vi forklare som midlertidige kopier av DNA som bærer DNA 
informasjonen rundt til ribosomene i cellene som igjen produserer 
proteiner. Forskjellen mellom RNA og DNA er at RNA har en annen 
form og bokstaven T er byttet ut med Urasil (U).

CELLEDELING OG MUTASJONER 

Celler lever ikke evig. Når celler dør må nye produseres. Det skjer ved 
at eksisterende celler deler seg i to. Vi kaller det celledeling. Når en 
celle deles må den kopiere seg selv for at de to nye cellene skal bli like 
fullverdige som utgangspunktet. DNA ét kopieres ved at baseparene 
deler seg og spiralen løsner opp på midten. Hver halve spiral får der-
etter nye baser tilført slik at to identiske spiraler etter hvert oppstår. 

Svakheten ved systemet med celledeling er, for oss som lever 
etter syndefallet, at det kan skje feil i kopieringssystemet uten at 
reparasjonssystemet i cellene får gjort noe med det. Vi kaller disse 
feil-kopieringene for mutasjoner.  De opprinnelige menneskene Eva 
og Adam hadde ikke noen problemer med mutasjoner før syndefallet. 
Mutasjoner er nemlig en viktig årsak til forgjengelighet og død. 
Går vi tilbake til biblioteket kan vi forklare mutasjonene med at det 
noen ganger dukker opp feil «bokstav» i teksten. For den som skal 
lese boken blir lesingen litt vanskeligere. De første gangene er dette 
nesten umerkelig. Men når en celle har blitt kopiert noen millioner 
ganger kan 

Ordforklaring
DNA -

Disse settes sammen til en 
2 dimensjonal streng som 

-
sjonale proteiner.
Genomet er den samlede 

Visste du at:

inneholder DNA. Om du strek-

din etter hverandre i en lang 

nesten 200 ganger.
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det bli så mye feil i DNA ét at det bokstavelig talt kan gå på helsa løs. 
Prosessen kan også sammenlignes med en bok som kopieres i kopi-
maskin. Når vi har tatt kopi av kopien noen hundre ganger begynner 
det å bli vanskelig å lese informasjonen. Det er dette som skjer når 
et menneske eller dyr blir gammelt og helsa svekkes. På et gitt tids-
punkt vil ikke reparasjonssystemet henge mere med og mutasjonene 
kan føre til at hele systemet bryter sammen og personen eller dyret 
dør. 

Så er det også slik at ikke alle avvik som fører til svekkelse, sykdom, 
aldring og død kan defineres som mutasjoner. Forskere har så langt 
ikke den fulle oversikten her. Egentlig er DNA et utrolig komplisert 
system og det er nærmest et under at cellekopiering i det hele tatt 
kan gå så bra at det fortsatt fødes små nye og tilsynelatende perfekte 
mennesker som vil leve i opp mot 100 år. Gud er god og en genial 
skaper. Men han har også en genial måte å la forgjengeligheten jobbe 
på, slik at vi faktisk også i denne verden kan leve gode og menings-
fulle liv, på tross av at kroppen eldes og til sist dør.

Et eksempel som viser noe av det kompliserte i dette er hvordan 
informasjonen i vårt DNA bare kan leses av i 2D eller 3D (og muli-
gens 4D). Sammenligningen med boken og den enkle rekken med 
bokstaver holder altså ikke lenger når vi snakker om å forstå infor-
masjonen. Med 2D menes at rundt det sammenfoldede DNA moleky-
let ligger det en skog av molekyler som er med på å regulere lesingen 

Figuren viser nederst til ven-

opp av ulike basepar satt 

man tråden oppover til det 
som ser ut som en X ser man 

inne i "X'en" som utgjør et 

oppe til venstre plassert inn i 
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av informasjon. 3D lesingen har med selve foldingen å gjøre. Den 
måten DNA’et er foldet på påvirker altså informasjonen som ligger i 
DNA fordi molekylene påvirker hverandre. Dersom vi hadde strukket 
ut DNA’et i én celle til en to meter lang tråd, slik vi skisserte, hadde 
vi derfor ødelagt informasjonen som ligger i tråden, fordi den ikke 
lenger er foldet riktig. Det sier seg selv at det skal veldig lite til å for å 
ødelegge og skade DNA informasjon. Likevel fungere mennesker og 
dyr fortsatt ganske bra i dag ca. 6000 år etter at Gud skapte verden 
og etter at syndefallet la den under forgjengelighet. Skaperverket er 
imponerende, ikke minst på mikronivå.

OPPGAVER
1. Hva er DNA?

2.  I en vanlig bok på 300 sider er det rundt 500.000 bokstaver.  

informasjon som er lagret i 

 a) Én celle i kroppen din.

 b) Alle cellene dine.

3.  Kjønnsceller (sædceller og eggceller) inneholder som de 

eneste cellene bare 23 kromosomer. Hvorfor? 
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LÆR MER 
Er mutasjoner positive eller negative? 
Det er ingen tvil om at de aller fleste mutasjoner er negative. Muta-
sjoner som fører til forgjengelighet, lidelse og død må ses på som 
resultater av syndefallet. Biologer som tror på evolusjon vil hevde 
at noen mutasjoner tilfeldigvis fører til en bedre DNA-sekvens enn 
den opprinnelige. Når det individet som opplever dette har en fordel 
i kampen for tilværelsen vil genene i større grad gå i arv og arten 
utvikler seg til det bedre. 

Det er utvilsomt slik at enkelte mutasjoner ser ut til å føre noe posi-
tivt med seg, men dette behøver bare å gjelde DNA-områder som er 
laget for å forandre seg. Noen forskere mener at positive mutasjoner 
bare kan skje i områder som allerede fra skapelsen av er regulert til 
å mutere til fordel for ulik type tilpasning. Det kan bety at Gud på 
forhånd har gjort genene i stand til å tilpasse seg i en fallen verden 
der forholdene er skiftende.

Men noen ganger kan også et tap av DNA-informasjon være positivt. 
Dette gjelder særlig i en sammenheng der DNA-informasjonen ikke 
blir lest på riktig måte. Det kan for eksempel være en fordel for en 
fisk å ikke ha syn, dersom den uansett lever i et totalt mørkt miljø. 
Likevel har jo fisken mistet noe. På samme måte kan en bakterie bli 
motstandsdyktig mot antibiotika gjennom en "ødelagt inngangs-
port" for antibiotikaen. Selv om dette reprenterer en ødeleggelse av 
det opprinnelige slår det likevel positivt ut for bakterien. 

Samtidig er det slik at for hver positiv mutasjon følger også mange 
negative. For at evolusjon skal skje må det finne sted tusenvis av 
positive mutasjoner som gir fordel i overlevelseskampen i hvert 
ledd. Samtidig må de mange flere negative mutasjonene ikke gi noen 
dårligere evne til forplantning og overlevelse. En tenkt tilfeldig 
positiv utvikling er nærmest for et under å regne. I beste fall trengs 
millioner av slike under for at evolusjon skal kunne skje. Men Guds 
Ord lærer oss om et helt annet under, nemlig at Gud ved sitt Ord 
skapte alt hvert etter sitt slag og at alt fra begynnelsen var overmåte 
godt..
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STORFLOM
LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

–  kunne gjøre rede for Bibelens beretning  

– lære om noen av Bibelens beretninger  
om dom og frelse

– kjenne til ulike geologiske modeller

– bli kjent med grunnleggende kunnskap  
om fossiler og deres betydning for antakelser  
om jordens historie

– mestre meningsbryting og kritisk  
evaluering av kilder

– se sammenhenger og forskjeller mellom 
vitenskapelige, religiøse og populærkulturelle 
fremstillinger av historien.

3



68

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

68

GENERASJONER OG LEVEALDER

Kanskje husker du hva oldefedrene dine heter? Kanskje har du også 
møtt en av dem? Tenk deg at du fikk mulighet til å prate med tipp 
tipp tipp oldefaren din, Adam. Slik var det for Enok. Enok hadde 
allerede levd godt over 100 år da 3xtipp oldefaren døde. Adam hadde 
da levd i 930 år. Du lurer kanskje på hvordan det går an å leve så 
lenge? Det er det mye å si om. For det første er det det å si at Bibelens 
historiefortelling tydelig gir det inntrykket at tekstene skal leses og 
forstås akkurat slik de fremstår. Flere har forsøkt å løse problemet 
med den høye alder med å si at den er symbolsk eller at den kanskje 
skulle vært delt på for eksempel 10. For Adam kunne det gitt mening 
at han ble 93 år i stedet for 930, men Enok må da ha blitt pappa da 
han var 6,5 år og da har vi plutselig et nytt problem. 

Lite tyder også på at det er snakk om symbolsk alder. Hvorfor skulle 
det vært så nøye oppgitt og dataene passet så godt sammen om det 
bare var symboler? Den enkleste lesemåten er ofte den beste. Da gjen-
speiler hendelsene det de gir uttrykk for, nemlig sann historie. En god 

12. Historiske beretninger

Dette er boken om  

Adams slektshistorie. 

1 MOS 5:1A

Visste du at:

slektshistorie. På illustrasjonen 
kan du se en oversikt over hvor-

gjør at vi kan lage en slektslinje 
med ganske stor nøyaktighet 

de som er med i illustrasjonen, 

nøyaktighet.
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12. HISTORISKE BERETNINGER

Israelsfolket i EgyptTiden etter flommen
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Jakob 147

forklaring på den høye alderen ligger i det vi lærte om skapelsen, DNA 
og mutasjoner i de foregående kapitler. Bibelen lærer at Gud skapte alt 
godt og at det ble lagt under forgjengelighet på grunn av menneskers 
synd. Vitenskapen lærer oss at mutasjoner sørger for at mennesker og 
dyr forgår, både som individ, men også at en del av mutasjonene føres 
videre til neste generasjon. Dermed samles flere og flere mutasjoner i 
genene, jo flere slektsledd man kommer bort fra Adam.

Flere andre faktorer vil virke inn på menneskers levealder slik som 
kosthold, levevilkår, klima og sosiale forhold. Kanskje har også 
klimaforandringer i forbindelse med flommen hatt innvirkninger på 
levealderen? Slik ser det ut i oversikten over levealderen:

EN GLOBAL FLOM 

Noahs ark er en av de mer kjente bibelfortellingene. Historien om 
Noah som ble varslet av Gud om en kommende flom og som bygget 
en ark og reddet alle dyrene har vært en yndet fortelling, særlig for 
barn. Regnbuen som Gud satte i skyene som et tegn på at han aldri 
mer skulle dekke jorden med vann har også blitt et populært symbol. 
Selv om Bibelens historier og tegn brukes er det ikke alltid de gjengir 
det Bibelen forteller. Se på de to bildene av arken. Begge tegningene 
er laget ut fra teksten i 1Mos 6-9, men begge gir ikke et realistisk 
bilde av hendelsen som står beskrevet der.

Ordforklaring
Genealogi handler om 
slektstavler og slekts-
gransking.
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OPPGAVER
1. Gå sammen i grupper og slå opp følgende bibelvers: 1Mos 

7:19; 6:17; 7:23 og 7:3; 2Pet2:2 og 2Pet 3:6. Hvilke opplysninger 

liste m/henvisninger

2. Hvordan kan vi forklare at folk i begynnelsen ser ut til å ha 

blitt svært gamle? 

3. Bruk genealogiene og se hvem som har levd samtidig. 

Hvis en muntlig beskjed skulle gått fra Adam til Jakob hvor 

mange ledd (færrest mulig) måtte den vært gjennom?

Bibelen forteller om en global flom på Noahs tid, ca 1650 år etter ska-
pelsen. Den forteller om en menneskehet der ondskapen vokste til et 
slikt nivå at Gud angret på at han skapte menneskene. Så sendte Gud 
en flom for å gi verden en ny start. Resultatet ble at mange mennesker 
og dyr druknet. Menneskenes synd fikk katastrofale konsekvenser 
når Guds rettferdige dom rammet. Slik sett er historien om Noahs ark 
ikke noen solskinnshistorie. Men Gud ville også frelse. Gud advarte 
Noah og Noah advarte andre (2Pet 2:5). Den som gikk med Noah i 
arken kunne bli frelst fra Guds dom. Slik var Noah et tydelig forbilde 
på Jesus og arken et forbilde på korset.  Flommen er også et bilde på 
dåpen. (1Pet 3:21) og hele historien peker frem mot Jesu gjenkomst 
og en fremtidig dom. (Matt 24: 37-39)   

Men sier egentlig Bibelen at hele jorden ble dekket med vann? Løs 
oppgavene under og se om du finner svaret!
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LÆR MER 
Første mosebok er ikke en isolert bok i Bibelen. Boken danner grunn-
laget for alle andre bøker og de fleste bøkene i Bibelen inneholder refe-
ranser til 1Mosebok. Mange av personene i slektstavlen mellom Adam 
og Jakob er også omtalt i det nye testamente. Evangeliene omtaler både 
Adam, Abel, Noah og Abraham som historiske personer og i tillegg er 
slektstavlen gjengitt i Luk 3. I de nytestamentlige brevene finner vi 
også omtale av Adam og Eva, Kain og Abel og Enok og Noah. 

Også Jesus nevner flere av de samme personene. Jesus sammenligner 
sin gjenkomst med slik «Noahs dager var» og henviser til Adam og Eva 
som ble skapt «fra begynnelsen» (Matt 19:4). Jesus tok ikke feil. Han 
er Guds sønn og understreker selv hvordan han hadde alt han sa fra 
Faderen (Joh 8:28)

«Det som jeg da taler, det taler jeg slik som Faderen har sagt meg.» 

Joh 12:50b

Gud tar ikke feil. Alle referansene i det nye testamente viser at Jesus 
og apostlene fastholder de historiske beretningene i første Mosebok 
som nettopp historiske. Hele frelseshistorien om Jesus som døde for 
menneskers synder henger også sammen med historien om Gud som 
skapte verden god og mennesker som valgte synd og ondskap i stedet 
for fellesskap med Gud. Hele Bibelen samstemmer dermed i å bekrefte 
første moseboks beretninger som historisk sanne. Jesus sier:

«For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg 

han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan 

dere da tro mine ord?» Joh 5:4 f

På samme måte som omtalen av hendelsene i 1Mosebok finnes i hele 
Bibelen, taler også Bibelen om at Jesus var tilstede i 1Mosebok – både 
før i og etter skapelsen:

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og 

det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller 

myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, 

og alt består ved ham.» Kol 1:1 f
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LITT AV EN FLOM

Faktisk trenger vi ikke mer vann for å oversvømme hele jorden. 
Tenk deg at du hadde kuttet toppen av de fleste høye fjell på jorden 
og kastet dem i havet. Hva ville skjedd? Det er ganske åpenbart av 
vannet ville steget. Hadde vi jevnet ut hele jordens overflate ville 
faktisk hele jorden vært oversvømt med ett stort hav av en dybde på 
nesten 2,5 km. I følge Bibelen så verden omtrent slik ut ved skapel-
sen. Jorden var oversvømmet med vann før det tørre land kom til 
syne. (1Mos 1:2; 2Pet 3:5) Guds ånd svevet over vannene, men Gud 
lot landjorden komme frem og samlet havet på ett sted. (1Mos 1:9) 

Også i dag stiger fjellene opp av vannet. I Norge heves fjellet noen 
millimeter hvert år. Geologer regner med at dette er en bevegelse 
som fortsatt pågår etter siste istid. Ettersom isen ikke lenger trykker 
på landet, hever det seg nå oppover. De fleste høye fjell i verden er 
laget av sedimentære bergarter, deriblant Himalayakjeden der Mt. 
Everest ligger. Disse fjellene har blitt til under vann. Sedimentære 
bergarter er vannfiltrerte lag som har steget opp av havet, tørket og 

13. Flommen, Guds dom 
over det skapte

Visste du at:

oversvømmet jorden da 

eller jordens dyp. Vitenskapen 

på at det er enda mer vann i 
jordens indre, enn det er på 

av dette vannet som oversvøm-

I det året av Noahs liv da han var seks hundre år 

gammel, i den andre måneden, på den syttende 

dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det 

store dyp, og himmelens sluser ble åpnet. 

1 MOS 7:11
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13. FLOMMEN, GUDS DOM OVER DET SKAPTE

blitt forsteinet. Sedimentært fjell inneholder som regel fossiler og 
himalayafjellene bærer i seg mengder av fossiler av dyr som en gang 
levde i sjøen. Vi vet dermed at Mt. Everest, verdens høyeste fjell, en 
gang lå under vann og i løpet av årene har steget opp til den høyden 
det har i dag. Spørsmålet er hva som førte til dette. Hvorfor ble disse 
lagene lagt oppå hverandre? Hvorfor ble dyr begravd i lagene? Hva 
førte til at de sakte men sikkert hevet seg opp over havets overflate i 
en høyde på nesten 9 km?

Ifølge Bibelen var Noah og familien hans ca. ett år i arken før de 
endelig kunne gå tørrskodd ut. Dersom vi tenker på hvordan land-
jorden må ha sett ut etter ett år med oversvømmelse, får vi en viss 
følelse av hvilke forandringer flommen må ha ført med seg. I tillegg 
kan vi tenke på denne perioden som tredelt, en periode der vannet 
kom opp fra dypet og skyllet over jorden, en periode der vannet sto 
høyt over jorden, og til slutt en periode der vannet trakk seg bort 
fra jorden. I et slikt perspektiv ser vi at Noah og familien må ha gått 
i land på en klode som for dem var helt ny. Alt var forandret og alt 
Noah hadde kjent var nå dekket av 100-vis av meter med sedimenter. 
En ny verden vokste fram av de mer eller mindre fruktbare avleirin-
gene fra flommen.

EN FREMTIDIG DOM

Flomhendelsen vitner om både dom og frelse. Gud sendte dom over 
verden fordi han ville sette en stopper for ondskapen. Men Guds 
dom i Noahs dager er samtidig et forbilde på den dommen som 
skal komme.  Gud har som skaper og lovgiver full rett til å dømme 
verden. Fordi han er både god og allmektig vil han også gjøre det. 
Men akkurat som menneskene i Noahs dager hadde en mulighet til 
frelse, slik har også Gud åpnet en frelsesvei for oss. Under Jesu kors 

Eksempel på sedimentære 
bergarter
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har vi beskyttelse for Guds dom, fordi Jesus tok den på seg. Likesom 
Noahs familie fant beskyttelse i arken slik inviteres vi til å finne 
beskyttelse hos Jesus. 

«Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme 

være.» Matt 24:37 

Den som tror på Jesus får ifølge Bibelen et nytt liv i gave. På flere 
måter kan dette sammenlignes med den nye jorden som Noah fikk gå 
ut på. Det gamle livet blir begravd. Det nye livet spirer frem. Faktisk 
er det ganske mye av det som Gud gjør med jorden som er en parallell 
til menneskelivet. Da Adam ble skapt ble han laget av jorden. 
Adam ble kalt Adam nettopp fordi det hebraiske ordet for jord var 
«adamah». Som vi så over sier også Bibelen at jorden var under vann 
i begynnelsen. I 2Pet 3:5 leser vi at jorden ble til ved Guds ord «ut av 
vann og gjennom vann». Slik blir også et menneske til. Gjennom den 
naturlige fødselen fødes barnet «ut av vann og gjennom vann» – det 
vannet som fosteret ligger i mens det enda er i mammas mage. Men 
ondskapen vokser hos mennesker i dag også. Guds løsning er et nytt 
liv i ham. Vi får livet i gave. Dåpen er en viktig del av den kristne 
tro. I Bibelen sammenlignes den med nettopp flommen. Jorden ble 
«døpt» og vi blir døpt. På den andre siden av dåpen ligger et nytt liv 
og venter. 

«..den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens 

arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann, 

det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en 

avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med 

Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,» 1Pet 3:20f

Men hverken problemene eller historien slutter her. En dag skal Gud 
nemlig skape en ny himmel og en ny jord. Den gamle himmel og jord 
skal forgå – opphøre å eksistere – i stedet skal alt bli nytt. Slik er det 
også med kroppen vår. Likesom jorden skal forgå skal også mennes-
kekroppen forgå. Men Bibelen tegner også bildet av legemets opp-
standelse. Kristne skal i oppstandelsen få en helt ny kropp nesten på 
samme måte som også jorden en dag skal bli ny. Og på samme måte 
som jorden etter flommen var både ny og gammel samtidig, slik er 
også en døpt kristen både et nytt menneske samtidig som det også 
har den gamle naturen med seg, inntil den endelige forløsningen.
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13. FLOMMEN, GUDS DOM OVER DET SKAPTE

OPPGAVER

gir han mulighet for frelse. På sett og vis levde Noah og hans 

samtidige med en «dommedagstrussel» hengende over 

seg. Sett opp en liste med sammenligningspunkter mellom 

Noahs tid og vår tid. Hva kan vi lære av fortellingen? (Tips/Vår 

åndelige situasjon: Joh 3:18; Joh 5:24; Luk 17:26.27)

2. Er det rettferdig av Gud å dømme mennesker på den måten 

Jes 45:9 og Dan 9:14 før du svarer. 

3. Bibelen lærer oss at Gud satte regnbuen i skyene som et tegn 

Hvorfor tror du Gud gjorde det? Har han holdt sitt løfte?

4. Forklar hva Bibelen lærer om hvordan jorden ble oversvømt. 

Slå deretter opp og les 1Mos 2:4-6 + 10. Finner du noe i disse 

versene som kan tyde på at noe i vær/klima/forhold var anner-

Flomberetninger fra noen ulike 
urfolk. Tilsammen finnes ca 270 
dokumenterte beretninger. 
Basert på Mats Molén «Vårt 
ursprung?» XP Media 2000.
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Bibelen M X X X X Ark 8 X Fugler X X X

Sumerisk (? = Mangler i beretn.) P X X ? Ark 2+ X ? ? X ?

Babylon – Gilgamesj P X X X Ark Familie + X Fugler X X

Babylon – Berosuos P X X Ark Familie + X Fugler X X
Wales – Druider ? X Båt 2 X
Litauen P? X X X Nøtteskall Flere X X
India (Matsyu Purana stammen) P X X Båt 1+ X
Kina (Cochin) ? Krabbe X Kiste 2 X X

Kina (Lolos urkinesisk stamme) P X X X X Stokk 5 menn X
Formosa (Ami-folket) P X X Tre-farkost 2 X
Andaman øyene (Bengalbugten) M X X X Kano 4
Australia (Viktoriasjøen) M X X X Et tre 2
Fiji P X X X Båt 8
New Zeeland (Maori) P X Profet X X Flåte 5+ X X
Guayana (Arawaks indianerne) M X X X X Kano Familie

Peru (Inkaindianerne) M X Eske 2
Bolivia (Chiguanos) P X X X Løv 2
Mexico (Michoacan-indianerne) ? X Farkost Familie X Fugler

Canada (Hareskin indianerne) ? X Flåte Familie X X
USA (Cherokee indianerne) ? Hund X Båt Familie

Øst Afrika (Masai stammen) M X X X X Ark 15 X Fugler X
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LÆR MER 
Noah fikk en ny start. Han gikk i land på en ny jord og fikk starte 
bare med sin egen familie. Ettersom han selv var en gudfryktig 
mann skulle man tro han hadde store muligheter til å lykkes. Men 
det varte ikke lenge før det gikk galt igjen. Noah anla en drueplan-
tasje og laget vin. I 1Mos 9 kan vi lese om hvordan han en dag drakk 
seg full og blottet seg. Historien endte med at to av sønnene, Sem og 
Jafet måtte gå baklengs inn i teltet hans og dekke ham til, mens han 
sov ut rusen. 

Samtidig som denne historien er nokså tragisk lærer den oss noe 
viktig. Det er nemlig mange likhetstrekk i Adams liv og Noahs 
liv. Både Adam og Noah fikk privilegiet å representere den første 
familien på jorden. Begge hadde en hage. Begge spiste eller drakk en 
frukt som skapte trøbbel for dem. Begge erfarte også at de ble nakne 
på grunn av sin synd. Begge ble også dekket til av andre. Historien 
lærer oss at uansett hvor gode forholdene rundt oss mennesker er 
(alle de ugudelige var jo døde i flommen), så klarer vi å rote det til for 
oss selv. Noah var en synder akkurat som Adam. For å løse det pro-
blemet hjelper det ikke å endre omstendighetene. Det er mennesket 
selv som trenger å bli født på ny og bli en ny skapning.
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14. GEOLOGISKE MODELLER

Ved dette gikk den  

daværende verden under, 

da den ble oversvømmet  

av vann. 

2 PET 3:6

UNIFORMITETSLÆREN

Du står midt i Grand Canyon (Bilde). Foran deg ligger lag på lag med 
sedimentære bergarter, løse sedimenter som har lagt seg gradvis 
oppå hverandre i et fuktig miljø. Etter hvert som sedimentene 
har blitt utsatt for trykk fra lagene over er vannet presset ut og 
sedimentene blitt omgjort til berglag som utgjør mange av fjellene 
vi ser i dag. Du tenker: Når skjedde dette? Hvor fort gikk det? Hva 
forårsaket dette? Du har nesten blitt geolog. Geologer jobber med 
mange slike spørsmål og bygger opp hypoteser rundt dem. Vi skal nå 
se litt nærmere på noen ulike modeller.

I årene 1830 – 1833 ble det gitt ut et tre binds verk om geologi i 
Storbritannia. Forfatteren var den unge skotten Charles Lyell (1797-
1875). Charles Lyell står igjen som den som populariserte tanken om 
uniformitet som tidligere var fremmet av blant andre James Hutton 
(1726-1797). Uniformitetslæren vant relativt raskt tilslutning. 
Grunntanken var at de prosessene som vi ser i naturen i dag også er 
de prosessene som har formet jorden gjennom historien. Ettersom 

14. Geologiske modeller

Visste du at:

i vitenskapelig litteratur. 

I geologien står kataklysme og 

små endringer over tid. I 2Pet 

omtalt som en kataklysme.
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prosessene er like (uniforme – derav uniformitetslæren) vil vi derfor 
kunne si ting om fortiden, ut fra det vi observerer i nåtiden.

Lyells tanke var egentlig ganske logisk. La oss bruke et litt forenklet 
bilde. Dersom vi reiser til Kairo og opplever en sandstorm vet vi litt om 
hvor mye sand som kan legges igjen rundt for eksempel Kheops pyra-
miden. Dersom vi da finner en ny pyramide, nesten helt skjult av sand, 
kan vi vi så anslå ca. hvor mange år som har gått siden den sto oppe i 
dagen. Problemet er at det også er en del usikkerhetsmomenter. Noen 
kan ha gravd bort sand underveis. Mengden sand som legger seg rundt 
pyramiden kan endre seg ut fra hvor høyt opp sanden har kommet. Det 
kan ha vært flere sandstormer før. Sandstormene kan ha vært svakere, 
sterkere, kommet fra andre retninger etc. Listen over usikkerhetsmo-
menter er strengt tatt uendelig. Vi kan ikke vite sikkert når pyramiden 
sto opp i dagen selv om vi vet mye om hvordan sanden blåser i dag. Vi 
har den empiriske kunnskapen om nåtiden på plass, men antakelsene 
om fortiden er derimot ikke empirisk kunnskap.

Bedre blir det ikke om vi skal forsøke å forklare hvordan hele Sahara 
ble til. Vi kan gjøre oss forskjellige tanker basert på det vi ser i nåtiden, 
men kunnskapen om Saharas fortid blir stort sett historisk vitenskap 
som er bygget på antakelser og observasjoner i nåtid, slik som for 
eksempel uniformitetslæren, og som ikke kan bevises empirisk. 

Lyell vendte i sitt arbeid skytset mot det som nok var den vanligste 
måten å tenke på da, nemlig at geologien vi ser rundt oss var et resultat 
av kataklysmer – spesielle eller katastrofale hendelser i fortiden. Vi 
har ingen beviser for dette mente han, dermed anså han det som en 
mer naturlig forklaring å bruke prosessene vi ser i nåtiden som for-
klaringsmodell. Men Lyell rammes av sin egen kritikk fordi det heller 
ikke finnes bevis på at de nåværende prosessene har gitt oss dagens 
geologiske strukturer. 

Sphinxen ved Giza i Egypt har 
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14. GEOLOGISKE MODELLER

Ordforklaring
Kataklysme: Store 
omveltninger i geologien

Katastro sme: Store 
omveltninger i jordens 
historie

Uniformitetslære: Læren 
om at de prosessene vi 

dag alltid har vært de 
samme.

Geologi: Læren om jor-

En av konsekvensene av Lyells lære var at Bibelens beretning om den 
globale flommen ble avvist som en historisk hendelse. Det var vanlig 
for geologer å tenke at flomberetningen var et godt eksempel på en 
kataklysme i fortiden, som kunne forklare dagens geologi. Lyell var 
godt klar over at han stod for et alternativ til den bibelske tanken 
og skrev flere ting som også tyder på at han ønsket å ta et oppgjør 
nettopp med dette. Blant annet skriver han i et brev til George 
Scrope i 1830 om at arbeidet hans var i stand til å «befri vitenskapen 
fra Moses». Han ønsket at kirken skulle godta læren hans til fordel 
for mosebøkenes lære. 

Mange mennesker både i kirken og i geologien godtok tankene til 
Lyell. Det er derfor interessant at mange geologer i dag ser at Lyell 
gikk for langt. Mange mener i dag at katastrofisme er en langt bedre 
forklaringsmodell for mange av fenomenene vi ser i naturen.

TRE MULIGHETER

Det er ikke bare Grand Canyon som består av sedimentære bergarter. 
Det samme gjør også ca. 75% av jordens overflate. De empiriske data 
er dermed overbevisende på at det meste av kloden en eller annen 
gang har stått under vann. Noen geologer tror på Noahs flom som 
forklaring andre tror på mange små oversvømmelseskatastrofer 
fordelt ut over mange millioner år. Lyell var en foregangsmann i å 
innføre «millioner av år» - tankegangen. Det var nemlig dette som 
ble alternativet til Bibelens flom. De geologiske lagene må være blitt 
til enten fort, over kort tid eller langsomt over lang tid. Selv om de 
fleste geologer i dag mener at jorden er svært gammel finnes det også 

Grand Canyon består i 
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OPPGAVER
-

formitetslære. Forklar hva som er forholdet mellom empirisk 

vitenskap og disse to retningene. 

2. Gjør et lite tankeeksperiment og angrip spørsmålene fra en 

jorden slik Bibelen beskriver og at millioner av dyr, planter og 

mennesker ble rammet. Tenk at vannet som kom opp fra dypet 

og skyllet over land i store tsunamier, og så sto over jorden ett 

år før det trakk seg tilbake. Tenk deg at Noah og dyrene kom ut 

av arken og at det gikk noen tusen år. Dersom du nå skulle lete 

(Tips: Tenk bredt: Geologi, biologi, kultur, historie og religion)

3. Gjør et eksperiment i klassen: Få tak i et gammelt akvarium 

eller en stor glassbolle eller lignende. Legg i litt sand og jord. 

Fyll på med noen småsteiner og forskjellige organiske rester 

eller andre småting. Fyll på vann og rør opp i blandingen. La 

deretter akvariet stå til alt har roet seg og vannet er klart. 

Observer hvordan sedimentene har lagt seg. Tapp ut vannet 

om mulig. Se hva som skjer. Hvordan fordeler massene seg. 

Hva skjer ved tilførsel og avrenning? Legger forskjellige materi-

aler seg lagvis? 

mange geologer som mener at jorden ikke er så gammel og at lagene i de 
sedimentære bergartene stort sett kommer fra flommen. 

Det utfordrende er at her er det gjensidig utelukkende alternativer. De 
geologiske lagene finnes. Fossilene, som jo er mengder med døde dyr og 
planter, finnes. Spørsmålet er bare hvordan de ble til. Var det ved grad-
vise prosesser slik vi ser i naturen i dag? Var det ved mange katastrofer 
gjennom millioner av år? Eller var det ved én stor flomkatastrofe på 
Noahs tid? For de fleste geologer og andre vil valget her stå mellom å 
tro på en verdensvid flom slik Bibelen beskriver, og å tro på millioner 
av år med gradvise avleiringer. Dette valget får også konsekvenser for 
synet på teologien. Fossiler representerer lidelse og død som her må 
plasseres enten millioner av år før mennesket ble skapt, eller etter at 
Gud la alt det skapte under forgjengelighet ved syndefallet.
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Charles Lyell 

LÆR MER 
Charles Lyell la gjennom sitt arbeid på begynnelsen av 1800-tallet 
grunnlaget for mye av det som skulle komme siden. Grunnlaget 
som ble lagt for en ny tenkemåte i geologien skulle snart gjøre seg 
gjeldende også i biologien. I 1859 kom navnebror og landsmann 
Charles Darwin med boken «Origin of Species». Også Darwin hadde 
forgjengere, men det ble han som populariserte tanken om gradvis 
utvikling innen biologien. På samme måte som Lyell hadde sett 
dagens geologiske prosesser som en modell for å forklare fortiden, 
så også Darwin de små endringene og ulikhetene i det biologiske 
mangfoldet som forklaring på hvordan alt liv hadde utviklet seg fra 
et felles opphav. 

Felles for både Lyell og Darwin var at de så på verden slik den er i dag 
og lanserte hypoteser som skulle forklare opphavet til diversiteten. 
Begge hypotesene var basert på langsomme endringer over millioner 
av år. De var også felles om å avvise Bibelens forklaringer på den 
samme naturen. Mens Lyell avviste flommen som forklaring på de 
geologiske avleiringene lanserte Darwin et alternativ til tanken om 
at Gud skapte dyr og planter «hvert etter sitt slag». Det var Guds 
direkte inngripen i historien som ble avvist. Noen år senere i boken 
«The decent of man» (1871) gikk Darwin enda lenger ved å også 
plassere mennesket inn i utviklingskjeden som et avansert pattedyr. 
Du kan lese bøkene til både Darwin og Lyell her: www.gutenberg.org 
Men ikke glem å først og fremst lese Bibelen, Guds Ord, som er mat 
for sjelen og gir tro, liv og vekst.

som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men 

som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere 

som tror.» 1Tess 2:13
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Hvordan kan de bli bevart i stein?

VIPPS SÅ HAR DU ET FOSSIL? 

Hvordan blir et fossil til? Det er et spennende spørsmål. Ofte er det 
et spørsmål vi ikke tenker over. Å få et fossil er ikke bare enkelt. De 
aller fleste dyr og planter som dør blir ikke fossiler. Vanligvis visner 
planten og blir til jord. Dyret som dør i skogen råtner bort og går 
tilbake til jorden det også. Noen ganger blir det spist av åtseletere. 
Andre ganger er det orm og makk som går løs på det døde dyret. Det 
varer ikke mange dager før det meste av dyret er borte. Myke deler 
som kjøtt og blod forsvinner raskt. Benene ligger ofte noe lenger, 
men etter hvert brytes de ned de også. 

Forskjellige miljø og ulike dyr og planter vil også ha betydning for 
tempoet. Forråtnelsen starter fort i et varmt og fuktig miljø mens et 
tørrere eller kaldere klima vil bevare den døde kroppen lengere. 

Noen dyr kaller vi for bløtdyr. Bløtdyr har ikke skjelett, men består 
utelukkende av mykere deler. Slike dyr vil, når de dør, gå i oppløs-
ning veldig fort. Du har kanskje sett en brennmanet, glassmanet 

15. Hvordan dannes 
fossiler?

Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, fugl og fe og de ville dyr, 

alt kryp som rører seg på jorden, og alle menneskene. Alt som hadde 

pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. 

1 MOS 7:21F
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15. HVORDAN DANNES FOSSILER?

eller blekksprut som er skylt i land? Den skal ikke ligge mange dager 
før den er forvandlet til det ugjenkjennelige. Men det finnes fossile 
bløtdyr. Hvordan har disse unngått å råtne når de som blekkspruten 
på bildet «burde blitt til en snørrklyse på ett døgn»? 

Det er her Lyells forklaring (se forrige leksjon) ikke holder mål. Når 
organisk materiale dekkes av sedimenter, etter prosessene som vi 
ser i verden i dag, så får vi vanligvis ikke fossiler. Også selv om en 
død fisk eller lignende hypotetisk sett skulle bli dekket av et lite 
sandlag rett etter at den døde, ville forskjellige smådyr bore seg ned 
i sanden i søk etter mat og slik ødelegge både fisken og de fine lagene 
fisken ellers ville ligge i. På land ville rev eller andre åtseletere også 
lukte seg frem til døde dyr og grave dem opp. Likevel finner vi rene 
kirkegårder med tusenvis av begravde fossiler i fine lag. Det som best 
forklarer disse «kirkegårdene» er en stor oversvømmelseskatastrofe 
som den beskrevet i Bibelen. Faktisk er det slik at hele 75% av 
jordens overflatefjell er sedimentære (og dermed ofte fossilbærende) 
bergarter. I Norge er det få steder med sedimentære bergarter som 
ikke er endret ved metamorfose (varme og trykk) og vi har lite 
fossilbærende bergarter. Unntaket er hovedsakelig Svalbard og et 
område rundt Oslofjorden.

ULIKE FOSSILER

Det finnes flere typer fossiler. Noen ganger er det vi kaller et fossil 
egentlig et avtrykk av det organiske materialet, et såkalt formfossil 
(eng.: mold fossil). En del plantefossil er slike avtrykk. Også fotav-
trykk har blitt fossile på lignende måte. Det finnes ganske mange 
avtrykk etter dinosaurer som har gått i myk gjørme eller satt avtrykk 
i et område allerede oversvømmet med vann. Hvordan kan disse 

Visste du at:

-

noen måneder senere.
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fotavtrykkene ha blitt bevart ved langsomme prosesser? Fotsporene 
må åpenbart ha blitt «beskyttet» mest sannsynlig gjennom grundig 
tildekking eller evt. fort uttørking og forsteining. Men dersom 
sporene hadde ligget oppe i dagen i millioner av år ville de for lengst 
ha vært utvisket av den forvitring og erosjon som stadig skjer på 
jordens overflate. Uavhengig av de historiske modellene man tror på 
må sporene ha vært tildekket av lag med sedimenter for å bli bevart.

En annen type fossilisering skjer når mineraler fra vann og sedi-
menter trenger inn i det organiske materialet og etter hvert erstatter 
det. Dette kan vi kalle avstøpningsfossil (eng.: cast fossil). Rundt et 
avstøpningsfossil vil det som regel også da være formfossil. 

I noen fossiler er det organiske materialet ikke erstattet. Når de 
likevel har blitt fossile har det å gjøre med at forholdene rundt er 
så «lukket» at forråtnelse ikke inntrer fullt ut. I Sibir har noen døde 
dyr blitt bevart i flere tusen år fordi permafrosten har forhindret 
forråtnelse. Permafrost er permanent frost i bakken som følge av 
veldig kalt klima. Noen av fossilene som er bevart i permafrosten vil 
da være mer organiske og ikke «forsteinede». Hos en del mammuter 
som er funnet i Sibir er hele kroppen bevart, ikke bare skjelettet. De 
er da heller ikke datert til å være så gamle som dinosaurene.

En del insekter er også funnet fanget i rav som er en slags 
herdet/»forsteinet» rest etter harpiks/kvae. Disse innsektene er 
heller ikke forsteinet, men bare innkapslet. Når det gjelder planter, 
trestammer og dyreknokler begravd i sedimentære berglag, er de 
ofte helt «forsteinede». Formen og strukturene ligger der fortsatt, 
men det organiske materialet har blitt erstattet av mineraler og er 
«blitt til stein». 
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15. HVORDAN DANNES FOSSILER?

sedimentære bergarter 
er bøyd slik som steinen 

en hard stein bøyes 90 
grader uten å sprekke? 

lagt ned over millioner 
av år er det rart at alt er 

skjedd etter at alle de våte 

 
 

-
sket på og man vet at det 
ikke er høy varme som 

OPPGAVER
1. Forklar hvordan fossiler blir til. Nevn noen forskjellige 

fossiltyper.

1. Forklar hvilke forhold som påvirker fossilisering negativt. 

fossiler?

2. Lag ditt eget fossil. Du trenger leire, vaselin, gips, noe å 

blande ut gipsen i og noe du vil lage fossil av for eksempel 

et skjell. Form en leirklump. Ta vaselin på utsiden av skjellet 

og press det deretter ned i leiren. Fyll hulrommet i leiren 

med gips og la det tørke til neste dag. Ta forsiktig bort 

leiren og du har ditt eget (kunstig fremstilte) fossil. 



86

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

86

Forsteinet havbunn 

LÆR MER 
Hva er det første du tenker når du hører ordet «Fossil»? Ofte knyttes 
fossiler til tanken på veldig gamle og veldig store utdøde dyr. Men slett 
ikke alle fossiler er fossiler av utdøde dyr. Langt de fleste er heller ikke 
store dyr, men tvert imot ganske små dyr eller planter. Det er også 
forskjellige syn på hvor gamle de er. La oss se på noen interessante 
fakta.

Ca. 95% av alle fossiler (antallsmessig) er marine fossiler, dvs. rester 
eller avstøpninger av dyr som levde i havet. De fleste av disse er 
hvirvelløse skalldyr. Ca. 4,75% av fossilene er alger eller plantefossiler. 
0,2375% er insekter og 0,0124% av alle fossiler er fisk. Det betyr at 
bare ca. 0,0001% av alle fossiler er pattedyr, krypdyr eller andre store 
skapninger. Disse tallene høres kanskje utrolige ut om man er vant 
til å tenke på fossiler som døde dinosaurer, men de sier noe om hvilke 
fossiler som blir mest kjent og at størrelsen ofte har en del å si. Videre 
er det også interessant at av de 0,0001% fossiler som er pattedyr og 
andre større dyr består ca. 95% av bare ett bein. Når vi ser på disse 
tallene ser vi et litt annet bilde enn det vi ofte forestiller oss. Tallene 
indikerer ganske tydelig at det var en marin katastrofe som førte til 
den voldsomme fossildannelsen. Store vannmengder har vært i beve-
gelse og vannet har også stått høyt over jorden i lang tid. Når vi regner 
på opplysningene i Bibelen finner vi ut at hele flommen tok ca. 1 år 
når hele prosessen, med vanntilførsel, oversvømmelse og avrenning 
tas med. Medregnet ettervirkningene tok det enda lenger tid. Men 
etter 1 år var jorden tørr nok til at Noah kunne gå ut av arken et sted i 
Araratfjellene i dagens Tyrkia. 

Det finnes vanligvis ikke menneskefossiler i de sedimentære ber-
gartene. Det kan ha flere årsaker. Både mennesker og pattedyr flyter 
ofte opp til overflaten etter at de har druknet – før de senere synker 
igjen. Mange vil også ha kunne tatt seg til høyereliggende områder om 
vannet har steget jevnt i noen områder. Mennesker vil også i større 
grad enn dyr kunne holdt seg flytende på ulikt vrakgods eller lignende. 
Det kan ha gjort at færre har blitt begravd. Menneskekroppen nedbry-
tes også relativt fort og blir dermed heller ikke så lett fossilisert. 
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16. MYKT VEV  OG LEVENDE FOSSILER

Gud, med våre ører har vi hørt – våre fedre har fortalt oss 

om den gjerning du gjorde i deres dager, i gamle dager. 

SAL 44:2

Visste du at:

om at det skal være mulig 
å rekonstruere eller klone 

I virkeligheten er ikke dette 

DNA starter med en gang dyret 
dør. Et unntak kan være når 

slik noen av mammutene i 

ikke se igjen på denne jorden.

MYKT VEV I DINOSAURBEIN

Mary Schweitzer er en kjent og nålevende paleontolog fra North 
Carolina State University i USA. Gjennom sin forskning på fossiler 
gjorde hun for noen få år siden noen helt nye oppdagelser. Schweit-
zer overtok ansvaret for et lårbein fra en Tyrannosaurus Rex som ble 
funnet ved et utgravingssted. Da teamet som jobbet med utgravnin-
gen ikke fikk til å få dette beinet helt ut, skjedde det i stedet at beinet 
ble brutt i stykker slik at noe av benet ble fraktet delt til laboratoriet. 
Innholdet i beinet ble raskt gjenstand for undersøkelser og det viste 
seg at beinmargen i lårbeinet ikke var gjennomfossilisert. Til stor 
overraskelse viste det seg at vevet fortsatt var mykt inni det fossi-
liserte beinet. På nettet kan man se video av hvordan Schweitzers 
team drar i disse bitene og hvordan det elastiske vevet spretter 
tilbake når pinsetten slipper det. Schweitzer oppdaget også røde 
blodlegemer i dinosauren som ble døpt B-rex etter Bob Harmon som 
fant fossilet.

1 . Mykt vev  
og levende fossiler
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Schweitzer sier selv at hun ikke hadde lyst til å fortelle noen om det 
hun fant, av frykt for å bli gjort narr av. 

«Det var akkurat som å se på en bit av et moderne bein, men jeg 

kunne selvsagt ikke tro det. Jeg sa til min labtekniker: Beinene er 

tross alt 65 millioner år gamle. Hvordan kan blodlegemer overleve 

så lenge?... Hvis du tar en blodprøve og setter den på hylla har du 

etter en uke ikke noe gjenkjennbart igjen. Så hvorfor skulle det 

være noe igjen i dinosaurer?»

Heldigvis gikk Schweitzer ut med funnene sine og selv om hun møtte 
en del motstand i begynnelsen ble funnene ganske fort bekreftet og 
respektert. Etter at dette første funnet ble gjort tidlig på 2000-tallet 
er det gjort flere liknende funn. Tidligere regnet man ikke med at 
det skulle være mulig å bevare slike strukturer i så lang tid som man 
antok det var siden dinosaurene ble utryddet. Forskere lurer nå på 
hvordan det er mulig at dette myke vevet har blitt bevart gjennom 
70 millioner år. Men hva om de ikke er så gamle? Dersom de fossile 
dinosaurene i stedet stammer fra flommen er det mye lettere å 
forklare hvordan de fortsatt kan være så godt bevart.

LEVENDE FOSSILER

Dyre- og plantefamilier har ofte mange forskjellige underarter av det 
samme slaget (familien) Levende fossil er betegnelsen på en gruppe 
fossiler som har det til felles at det finnes fossiler som er av samme 
eller veldig liknende art som en nålevende plante- eller dyreart. For 
en som tror på evolusjon kan dette være spennende fordi man tenker 
det kan fortelle noe om hvordan klimaet var på jorden for lenge 
siden. Men det reiser også noen spørsmål. Hvordan kan en bestemt 
art for eksempel hesteskokrabben (bildet) overleve i 450 millioner 
år uten å forandre seg nevneverdig? Dersom vi spisser spørsmålet 
litt ser vi at det ikke uten videre er så lett å svare på: Hva er det som 
har gjort at mens klimaet på jorden forandret seg så mye at mens 
dinosaurer, på grunn av tilpasning, ble til fugler og primater ble 
til mennesker, så utviklet disse skapningene seg overhodet ikke? 
Er det virkelig grunn til å tro at disse levende fossilene er så gamle 
som vi har trodd eller passer de rett og slett bedre inn i et bibelsk 
verdensbilde? 

Kvastfinnefisken er et annet eksempel på et levende fossil. Det 
spesielle med denne var at den for noen år siden var antatt utryddet 
i mange millioner år. Ettersom fossilene av denne fisken viste at den 

Hesteskokrabber (også kjent som 
dolkhaler) er et eksempel på et 

Ordforklaring
Paleontologi er læren 

Paleo
gammelt og ontologi 

-
tens. Det er altså snakk 
om læren om det som 

eller på annen måte liv 
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16. MYKT VEV  OG LEVENDE FOSSILER

OPPGAVER
1. Se videoen med Mary Schweitzser. Hva tror du skal til for å 

bevare mykt vev i ellers forsteinede dinosaurfossiler? 

1. Hva er et «levende fossil»? Nevn noen ulike forklaringer på 

2. Hvordan forklarer man at fossiler noen ganger ligger 

«sortert» i lag og andre ganger ikke? (les teksten «lær mer» 

før du svarer)

hadde bein i de fremre finnene antok evolusjonister at den var en 
forløper for fisker som gikk på land og det ble tegnet kunstneriske 
fremføringer av denne fisken der den til og med hadde albueledd og 
hender på «frambeina». Det ble hevdet at finner som var i ferd med å 
utvikle seg til bein gjorde denne fisken i stand til å vinne kampen om 
overlevelse ved at den kunne krabbe seg opp fra dammer som tørket 
ut, til dammer som fortsatt holdt vann. Så plutselig ble kvastfinne-
fisken funnet i levende live, ikke i et avsidesliggende ferskvann, men 
i det indiske osean, der fiskere fra Komorene hadde fanget og spist 
den i årevis. I ettertid er den også funnet i Indonesia. Beina i finnene 
viste seg utelukkende å være til noen litt stivere styringsfinner og 
mye av det man trodde var kunnskap om en forhistorisk fisk måtte 
forkastes. 

Paleontologien har mange svakheter og usikkerhetsmomenter. 
Mange funn kan tolkes inn i både det ene og andre paradigmet. Av 
de tingene som hører under empirisk vitenskap passer det vi vet godt 
med Bibelen. 

de største endringer i jordens 
klimatiske historie uten å trenge å 
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LÆR MER 
Noen steder ligger flere berglag med fossiler oppå hverandre. Dette 
sett i sammenheng med evolusjonslæren generelt har fått forskere 
til å etablere en skjematisk oversikt over det man mener er ulike 
tidsepoker i naturhistorien. 

Selv om det slett ikke alltid er slik vil de fleste forskere være enige 
om at det er et visst system som ofte går igjen. Dette systemet er 
etablert som en mal som viser de ulike tidsperiodene gjennom 
lagene og kalles «den geologiske kolonne». 

Noen ganger kan fossil finnes på tvers gjennom ulike lag (polystrate 
fossil) og noen ganger finnes det på et gitt sted bare i ett eller noen 
få lag. Forskere som tror på evolusjon vil forklare de ulike lagene 
med fossiler ut fra evolusjon og overlevelse. Der hvor det ligger flere 
dyr oppå hverandre i ulike berglaget vil det nederste dyret være det 
som er utviklet først og det øverste være det som overlevde lengst. 

Ut fra et bibelsk utgangspunkt vil det nederste dyret være det som 
ble begravet først og det øverste dyret være det som ble begravet 
sist. Også ut fra en flommodell er det logisk å tenke at de dyrene som 
levde på havbunnen og i havet er de som ble begravd først. Deretter 
kom landlevende dyr, fugler og mennesker. For evolusjonsmodellen 
er det en utfordring når lagene ser ut til å være blandet eller snudd 
på hodet eller fossilene opptrer i «feil» rekkefølge. Den bibelske 
modellen har ikke disse utfordringene fordi flommen kan ha snudd 
opp ned på rekkefølgen en rekke steder samtidig som det er rimelig å 
anta en viss grad av system. 

Fossilert tre som skjærer 

gjennom millioner av år?
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17. HVA MED  DINOSAURENE?

Se på Behemot, som jeg har skapt like så vel som 

deg. Den eter gress som en okse. Se for en kraft  

den har i hoftene, og hva styrke den har i 

bukmusklene!  Den gjør halen stiv som en seder. 

Senene på dens lår er knyttet fast sammen. 

17. Hva med  
dinosaurene?

BIBELEN OM DINOSAURER

Bibelen forteller ikke veldig mye om dinosaurer, men den forteller det 
viktigste. For det første er Bibelen veldig klar på at Gud skapte alt. 

«Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som 

er blitt til.» Joh 1:3 

De fleste dinosaurer er klassifisert som krypdyr. Bibelen forteller at 
landdyrene, deriblant krypdyrene, ble skapt på den sjette dagen, rett 
før menneskene. I beretningen om Noah og arken er det også tydelig 
at mange krypdyr vil dø, mens et par av hvert slag skulle reddes i 
arken. 

«Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har 

skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for 

jeg angrer at jeg har skapt dem.» 1Mos 6:7

Visste du at:

utseende og levemåter. Ingen 
vet likevel hva slags dyr disse 

ved å oversette Behemot 

og leviatan med krokodille. 

passer kanskje ikke så godt på 
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«Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på 

jorden skal par for par komme inn til deg for å holdes i live.» 1Mos :20

Det er ut fra dette all grunn til å tro at dinosaurene også var repre-
sentert i arken, men ville det vært mulig? Her er noen utfordringer 
og svar:

Bibelen bruker også flere steder ord som gir assosiasjoner i retning 
dinosaurer. For eksempel finnes ordet «drage» flere steder i Bibelen. Selv 
om dette noen ganger kan være billedspråk (for eksempel når djevelen 
omtales både som «dragen» og «den gamle slangen» (Se Åp 20:2) så refe-
rer ordet likevel til noe som må ha gitt mening for datidens mennesker.

Ordet dinosaur betyr «fryktelig øgle» men ble først tatt i bruk i 
1841 av Sir Richard Owen. Dermed finnes det altså ingen kilder som 
omtaler dinosaurer før 1841. Det finnes derimot mange kilder som 
omtaler drager. 

UTFORDRING SVAR

Det er for mange dino-
saurer til at de får plass 
i arken

om det er mange arter er det forholdsvis få slag, rundt 50-80. På arken trengtes 

som innbyrdes kan parres med hverandre.

Dinosaurene er for store 
til å få plass i arken

Størrelsen på dinosaurene er forskjellige, noen (de mest kjente) er store og 
andre er små (de minste omtrent som høner). Men tok Noah med de største av 
de største individene? Neppe. Noah trengte unge dyr. I prinsippet kunne han 
hatt med to ny klekkede T-rex’er på størrelse med høner de også. Unge dyr har 
mange fordeler. De spiser mindre, veier mindre, sover mer, tåler mer og viktigst – 

150x25x15 meter. (1Mos 6:15)

Dinosaurene er for 
farlige å ha med i arken

Alle dyr og mennesker var fra starten planteetere (1Mos 1:30) Dyrene var heller 

blir det slik at dyrene blir redd for mennesker (1Mos 9:2). Da får også mennesker 
lov å spise dyrene. Når dyrene var i arken hadde Gud allerede tatt kontroll over 
dem ved å lede dem to og to til arken. Det er naturlig å tenke at Gud også i 
fortsettelsen sørget for at dyrene oppførte seg bra både overfor mennesker og 
andre dyr.

Dinosaurene er utdødd. 
Derfor kan de ikke ha 
vært i arken

Omtalen av Behemot og Leviatan i Bibelen og andre skriftlige kilder og 
menneskelagde bilder og ting peker i den retning. 

Dinosaurene døde ut 
lenge før Noahs tid Da levde også dinosaurene i Noahs dager. 
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17. HVA MED  DINOSAURENE?

Dersom folk før i tiden kjente til dinosaurer og omtalte dem som 
drager er det interessant at Bibelen også har slike referanser. I Jes 
27:1 kalles Leviatan en drage. Jer 51:34 omtaler et sjøuhyre og i Jes 
51 og flere steder hører vi om havuhyret Rahab. I den gamle engelske 
oversettelsen av Bibelen fra 1611 (KJV) er det ordet «dragon» som 
går igjen alle disse stedene. 

DINOSAURER I ANDRE KILDER

Ettersom ordet dinosaur var ukjent før 1841 må vi lete etter andre 
ord og beskrivelser når vi leter etter spor av dinosaurer i gamle 
kilder. Dragefortellinger fra hele verden er én innfallsvinkel. 

Det finnes en stor mengde referanser til drager i eldre litteratur. 
Noen historier kan virke myteomspunnet, men mange historier gir 
inntrykk av at det ligger virkelighet bak ordene og at troen på at 
drager fantes var høysst reel.

I tillegg til fortellinger finnes mange kunstneriske fremstillinger 
av drager i forskjellige varianter. Mange av dem ligner langt på 
vei på det vi i dag kjenner som dinosaurer. Det spesielle er at disse 
kunstuttrykkene ikke bare kommer fra én kultur eller ett område. 
Tvert imot finnes det både historier og bilder eller utskjæringer 
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fra hele verden av de samme type dyrene. I mange sammenhenger 
opptrer dyrene sammen med mennesker, noen ganger i fangenskap, 
noen ganger som beskrevne naturobservasjoner og noen ganger i 
kamp med helter eller riddere som tar livet av dem for å beskytte 
lokalbefolkningen.

Her er noen få eksempler på mange slike vitnesbyrd:

HVOR NÅR HVEM BESKRIVELSE HVILKET VESEN

Silene i 
Libya

300-tallet St. George St. George reddet byen fra 
en drage som holdt til ved 
vannkilden utenfor byen. Folk 
hadde en tid ofret sauer og 
mennesker til dragen. Da St 
George ankom hadde loddet 
falt på kongens datter som nå 
ble reddet. Som et resultat av 
seieren over dragen ble byen 
kristnet.

Ildsprutende 
stor drage. Mulig 
Beryonyx

Innsjøen 
Loch Ness 
i Scotland

Mange 
beretnin-
ger. Den 
eldste fra 
500-tallet

St. 
Columba 

Mange beretninger fra folk som 
mener å ha sett et stort dyr i 

Minst ett av disse bildene har 
vist seg å være en forfalskning 

lignende fortellinger, bilder 
eller beskrivelser fra andre 
innsjøer for eksempel Lake 
Okanagan i Canada og Lake 
Champlain i USA. 

Beskrevet som 
Plesiosaur eller 
lignende.

Tyrkia År 220 Aelianus 
Tacticus 
(Aelian)

Aelian skriver i «De Natura Ani-
malium» at «Ifølge rapporter 
fra Frygia er det drager i Frygia 
også, og disse vokser til en 
lengde av 18 meter»

Sauropod  
eller lignende

Kam- 
bodsja 

1100-tallet Angkor 
Vat-  
tempelet

Inngravert i steinveggen på 
det gamle tempelet er bilder 
av mange forskjellige dyr og 
mennesker. Et av bildene har 
blitt særlig kjent ettersom det 
ligner en kjent dinosaur. Flere 

Stegosaur

Roma/
India

År 70 Plinius den 
eldre Plinius skriver i verket «Natural 

history»: «Afrika produserer 
elefanter, men det er India som 
produserer de største i tillegg 
til dragene»

Uvisst 

de

eller 
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Danmark/ 
Sverige/ 
England

500-tallet Beowulf Beowulf var en helt blant 
gøterne i Sverige som kom 
over til danerne på Sjelland for 
å hjelpe danskekongen mot 
et monster som spiste hva det 
drepte. Beowulf drepte både 
dragen og moren dens. Han 
ble selv konge over gøterne 
og drepte senere en drage der, 
men da ble han dødelig såret i 
kampen. 

Mulig Baryonyx

Babylonia 2500-
3000 f.kr.

Gilgamesh Drepte ifølge eposet om ham 
en stor skapning med skjell 
og horn kalt Humbaba the 
terrible. «Monsteret» regjerte i 
Cederskogen. 

Uvisst

Nerluc i 
Frankrike

Uvisst St. Martha Dragedyret Tarasque som 
holdt til i elven var større enn 
en okse og hadde noe som 
lignet et skilpaddeskjell og 
skjellete hale tenner så store 
som horn. 

Mulig  
Triceratops eller 
Acanthopholis

Egypt Ca. 450 
f.Kr

Herodots 
reptiler (slanger) som om 

Slangene hadde vinger uten 

En interessant tilleggsopplys-
ning her er at Bibelen også 

-
ger (se Jes 30:6)

Flyveøgle  
(Mulig Rhamp-
horhynchus)

Queens-
land i 
Australia

Frem til 
1900-tallet

Kuku 
Yalanji 
stammen

Aboriginerne forteller om 
«Yarru» som levde i vannhul-
lene i regnskogen.

Plesiosaur eller 
lignende

Stegosaurusen ved Angkor 
Vat tempelet i Kambodsja  
er en av de dinosaurvitnes-
byrdene du enkelt kan reise  

Komplekset ble bygget på 
1100-tallet og er verdens 

eller 

mp-

opholis

le 
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I et leksikon første gang utgitt i New York i 1927 kan man slå opp på 
ordet «dragon» og lese følgende «A huge serpent or snake (now rare)» 
Den enorme slangelignende dragen er altså ifølge dette leksikonet 
ikke så vanlig å finne lenger. Underforstått har det vært vanligere 
før. Dette er ikke det eneste leksikonet som gir et slikt bilde. Det ser 
ut til at det på 1500-tallet var mer vanlig med dragehistorier, mens 
det på 1800-tallet ble mer sjelden. På 1900-tallet ser det ut til at folk 
flest begynte å tro at historiene om drager var myter. I Encyklopedia 
Britannica, et stort britisk leksikon, kan man spore denne utvikling 
gjennom det 20. århundre. 

Det finnes også flere norske eksempler på dragetematikk:

Et av de mer utrolige eksemplene på dragehistorier er eldgamle koke-
bøker fra Østen som forteller hvordan man kan bruke ulike deler av 
dragekjøttet til å fremstille ulike matretter. Blod eller fett fra drager 
kunne også brukes i medisiner ifølge kineserne, som også fortalte om 
funn av drageegg. Slike vitnesbyrd gjør det vanskelig å skulle hevde 
at disse historiene bare er gamle myter.

Vikingskipene Vikingskip ble utstyrt med dragehoder i stavnen. 
Osebergskipet er et eksempel på dette. Vikingene 
produserte også smykker/pins med dragemotiv. 
Man trodde, i hvert fall i noen tilfeller, at dragehodet 
skulle holde onde krefter borte.

Stavkirkene Flere stavkirker har opp til mange dragemotiv 
særlig på takene. Tanken om at de skulle skremme 
bort onde krefter ble nok videreført fra vikingetiden 
og (feilaktig) tatt inn i den kristne tradisjon.

Snorre Snorre skrev på 1200-tallet om drager. Blant 
annet skriver han om Svitjod (Russland) «der er de 
mange slag underlege folk og dyr og fælande store 
drakar». Forestillingen om sjøuhyret midgardsor-
men kan også ha hatt rot i virkelige erfaringer.

Sjøuhyre -
logi eller sagaer. «Midgardsormen», «Kraken» eller 
«Hafgufa» er navn på slike sjømonster. «Seljordor-
men» er et eksempel på en ferskvannshistorie fra 
Norge. I det 13 km lange seljordvannet skal det 

vitneopptegnelsen av dette er fra 1700-tallet, men 
gjentatte ekspedisjoner i nyere tid har ikke greid å 
påvise noen nålevende sjøorm. 

Noen leksikonartikler som omtaler 



97

DEL 3 STORFLOM

97

17. HVA MED  DINOSAURENE?

OPPGAVER
1. Gå sammen to og to og ta hvert sitt standpunkt. Den ene kan 

argumentere for at dinosaurene døde ut for 65 millioner år 

siden og den andre for at de levde samtidig med mennesker. 

Utfordre hverandre, og bytt eventuelt roller etter en tid. 

argumentasjonen.  

2. Velg ut din egen dragehistorie/dragebilde og lag en kort 

presentasjon der du kritisk vurderer sagnet eller beretningen i 

lys av både evolusjonslæren og Bibelen. 

3. Mange barnebøker handler om dinosaurer. Kan historier om 

dinosaurer formidle et livssyn, direkte eller indirekte? Eventuelt 

på hvilken måte?
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LÆR MER 
Ifølge de fleste av dagens forskere døde dinosaurene ut for ca. 65 
millioner år siden. Mange mener at dette kan bevises ved hjelp av 
dateringsmetoder og på grunn av den forklaringsmodellen som 
ligger i evolusjonslæren. Men ikke alle dateringer viser det samme. 
Dateringene er heller ikke sikre fordi metodene bygger både på 
empirisk vitenskap, men også på antakelser om fortiden og proses-
sene i naturen. 

Men kan alle dragehistoriene være bare sagn? En utfordring da er 
at sagn om lignende type dyr har oppstått i nær sagt alle kulturer 
verden rundt. Hvordan kan folk fra Kambodsja, Peru og Norge frem-
stille nøyaktig de samme skapningene? Flere forsøk på å forklare 
dette har vært gjort. Noen har ment at man må ha funnet fossiler 
fra dinosaurer eller hvaler i ulike deler av verden og dermed kommet 
frem til forestillingen om drager, men til og med på Darwins tid 
kjente vi bare til svært få fossiler sammenlignet med nå. Noen har 
ment at forestillingene var et resultat av kontakt med krokodiller 
eller øgler. Den kjente vitenskapsmannen og evolusjonisten Carl 
Sagan foreslår i boken «Dragons of Eden» at mennesket har en ned-
arvet hukommelse. Det vil si at siden våre forfedre, noen pattedyr 
som levde for 65 millioner år siden, så og var redd for dinosaurene 
da, så har genene våre tatt vare på frykten for dinosaurer og dermed 
forestillingen om dem. 

I et bibelsk verdensbilde blir det mye enklere å komme frem til en 
god og troverdig forklaring på dragehistoriene. Det er egentlig liten 
grunn til å betvile at drager som ble sett, fortalt om og noen ganger 
drept av lokalbefolkningen, virkelig var overlevende dinosaurer, hvis 
forfedre overlevde flommen sammen med Noah og familien i arken.

Noen vil også peke på at forhold som det at noen drager fremstilles 
som ildsprutende og med vinger er et viktig argument for at det 
egentlig er snakk om myter. Her er det også litt å si. For det første er 
det langt fra alle dragehistorier der dragene har vinger. Dette hører 
kanskje mer med i helt moderne dragefremstillinger som har mindre 
rot i virkeligheten. Samtidig er det også slik at noen dinosaurer var 
flyveøgler og faktisk hadde vinger. I dag kjenner vi ikke til at noen 



99

DEL 3 STORFLOM

99
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dinosaurer sprutet ild. Men vi kjenner et insekt som gjør det, nemlig 
Bombardierbillen. Denne billen kan avskrekke fiender ved å sprute 
ut to kjemiske stoffer og et enzym som alle tre lagres separat i krop-
pen. Stoffene reagerer med hverandre når de sprutes ut og strålen, 
som kan innstilles i ønsket retning, holder ca. 100oc.  Systemet for 
«ildspruting» finnes altså i naturen i dag. Om noen av dinosaurene 
hadde et slikt system er likevel uvisst. Noen ganger har det nok også 
hendt at overdrivelser og mytologiske faktorer har spilt inn, også i 
historier som har hatt grobunn i virkelige hendelser.
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SPRÅK  
FORVIRRING

LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

–  lære om Bibelens beretning om tårnet i Babel og 
dannelsen av folkeslagene. 

–  lære om språkenes opphav både ut fra et bibelsk og 
vitenskapelig perspektiv 

–  kunne drøfte religioners og livssyns likheter og 

betydning 

–  kunne beskrive de viktigste mekanismene i 
evolusjonslæren

–  kunne gjøre rede for forskjellen på mikro- og 
makroevolusjon

menneskers opphav og verdi kan gi utslag i ulike 
holdninger til og handlinger mot mennesker i dagens 
samfunn. 

4
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Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn 

som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et 

navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. 

1 MOS 11:4

OPP TIL HIMMELEN

Etter at Noah, familien og alle dyrene hadde kommet ut av arken 
startet livet på jorden på nytt. Dyrene formerte seg og spredte seg 
ut over jorden. Menneskene ble også flere og ettersom folk fortsatt 
levde ganske lenge sammenlignet med nå, kan vi også anta at det ble 
mange barn i hvert slektsledd og at befolkningen tok seg raskt opp. 

Mens dyrene etter flommen var redde for mennesker (1Mos 9:2) og 
trolig spredte seg ganske raskt ut over jorden, skjedde det stikk mot-
satte med menneskene. De ville holde sammen og danne et sentrum i 
Babel. Der skulle de bygge et tårn som strakk seg mot himmelen. Det 
kan se ut om den som ledet dette arbeidet var Nimrod, Noahs olde-
barn (1Mos 10:9f). Gud likte ikke det de holdt på med. Han evaluerte 
arbeidet og forvirret menneskene ved at de fikk forskjellige språk. 
Slik spredte Gud dem ut over jorden og de sluttet å bygge på byen. 

Gjennom bibelhistorien kommer det frem hvordan tårnbyggingen 
skjedde som et motstykke til det at Gud kommer ned til oss. Inn-

18. Spredt fra Babel
Ser du hvilket bygg det er?  
Har dette bygget noe å gjøre 
med Babel?
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18. SPREDT FRA BABEL

Ordforklaring
Babel
forvirring. På gresk heter 

av handlingen i Daniels 

og til og med Johannes 

Guds 
port. Kanskje var det dette 
som var det opprinnelige 

byggerne i Babel ville bygge seg opp til Gud, men Gud selv steg ned og 
ødela prosessen. Han ville vise menneskene en annen vei, den eneste 
veien som ville føre fram. Den veien gikk ikke opp fra oss, men ned for 
ham. Han steg selv ned da han ble menneske i Jesus. Historien peker 
frem mot dette og lærer oss at mennesker med sine egne gjerninger 
ikke er i stand til å frelse seg selv. Alle slike forsøk vil mislykkes.  
I stedet trenger vi å stole helt og fullt på Gud og hans frelsesverk. 

Gud grep inn i Babel ved å gi menneskene forskjellige språk så de 
ikke forsto hverandre. Slik forvirret han dem så de spredde seg ut 
over og holdt opp med å bygge på byen. Mens det er vanskelig å si 
noe bestemt om geografi før flommen (siden hele jordens overflate 
ble oversvømt og forandret) kan vi med rimelig stor sikkerhet si hvor 
Babel lå. Vi snakker om en antikk ruinby som i dag ligger like utenfor 
hovedstaden Baghdad i Irak. Bibelen forteller altså at sivilisasjonene 
etter flommen starter her. Her har språkene sitt utgangspunkt. 
Herfra kom menneskene før de spredte seg ut over jorden til Afrika, 
Amerika, Europa og Asia/Oceania. Men kan det stemme at dette 
skjedde for bare 4-5000 år siden? Og at alle mennesker og dyr stam-
mer fra den flokken som gikk ut av arken? Det skal vi se nærmere på 
i de neste kapitlene. 

VERDENS SPRÅK OG SLEKTER

Bibelen lærer oss at alle mennesker som finnes på jorden i dag 
stammer fra Noahs tre sønner; Sem, Kam og Jafet. I 1Mos 10 og 
11 kan vi lese om begynnelsen til etterslektene deres. Det er ca. 70 
etterkommere som listes opp i denne oversikten. Noen har tenkt at 
disse ca. 70 var utgangspunktet for de forskjellige folkeslagene, som 

Visste du at:
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siden ble delt i flere mindre folkegrupper. Det har også vært antatt at 
det var disse som fikk hvert sitt språk fra begynnelsen. 

I ulike tekster i Bibelen følger vi mange av slektene ut over i 
geografien (kart fra norsk bibel). Ut fra slike tekster er det rimelig å 
anta at mye av den europeiske befolkning stammer fra Jafet. En del 
europeiske slekter har i dag ganske god oversikt over slektsleddene 
bakover i tid. Det gjelder særlig kongsætter. Noen av disse går 
tilbake til en mann kalt Sceaf, Seskef eller Scef. Historikeren Bill 
Cooper oppdaget en relasjon mellom dette gamle navnet og den 
bibelske Jafet. En slektstavle bruker også direkte det bibelske navnet 
Japheth. Det er den irske genealogien som går helt tilbake til Magog, 
Japheth og Noah, tre navn som også finnes i Bibelen. 

Mange andre navn fra slekten til Noah finnes også fortsatt i dag. Det 
arabiske navnet på Egypt er Misrajim (Navnet på Noahs barnebarn 
ifølge 1Mos 10:6). Det hebraiske navnet på Hellas er Javan (også 
Noahs barnebarn 1Mos 10:2) Etiopiere kaller seg fortsatt i dag 
kushitter (Kush var også et av barnebarna til Noah). Tyskland kalles 
på hebraisk Ashkenaz, etter Noahs oldebarn. Slik kan vi fortsette. 
I tillegg er også flere av språkene avledet av navn i Noahs slekt. 
Jesus snakket selv arameisk, for eksempel på korset da han sa «Elo’i, 
Elo’i, lama sabaktani?» (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 
meg? – Mark 15:34). Aram er Noahs barnebarn. Jødene i dag snakker 
hebraisk etter Eber, Noahs tippoldebarn. 

I dag finnes nesten 7000 ulike språk i verden. Mange av disse språ-
kene hører sammen i ulike språkfamilier. Ifølge språkforskere finnes 
det under 100 språkfamilier. Sett i lys av Bibelen er dette veldig 
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interessant fordi det passer så godt med tallet på familieoverhoder som 
er nevnt i 1. Mosebok. Kanskje var det rett og slett slik at disse ca. 70, 
og kanskje noen flere, fikk hvert sitt helt forskjellige språk da Gud steg 
ned og forvirret tårnbyggingen og at språkene i verden har utviklet seg 
ut fra dette? Men kan 100 språk virkelig utvikle seg til nesten 7000 så 
forskjellige språk på bare litt over 4000 år?

Dette er slett ikke usannsynlig. Språk forandres mye over tid og bare i 
løpet av de siste 1000 år har det foregått store forandringer i språket, 
noen ganger så mye at dagens mennesker ikke lenger forstår det 1000 
år gamle språket. Å se på ulike bibeloversettelser kan være en fin måte 
å illustrere det på. Setningen «Fader vår, du som er i himmelen» (Matt 
6:9) har gjennom de siste 1000 år forandret seg fra det nesten ugjen-
kjennelige. Ser vi på engelske oversettelser finner vi følgende:

Our Father in heaven New international version (1978)

Our Father who art in heaven American standard version (1901)

Our father which art in heaven Geneva Bible 1599

Oure father that art in heuenis Middle English 1100-1500

Fæder ure þu þe eart on heofonum Gammelt engelsk ca. 1000 e.kr.

Når vi sammenligner med noen nordiske grener av språket ser vi flere 
likheter:

Faðir vár, Tú, sum ert í Himli Færøysk

Faðir vor, þú sem ert á himnum Islandsk

Faþer vár es ert í himenríki Norrønt

Dersom vi sammenligner med helt andre språkfamilier ser vi først og 
fremst ulikheter:

Forenklet Kinesisk (Mandarin) 

Transkribert ( �

Hebraisk

Transkribert (Avinu 
schebashamjim)

Det norske språket tilhører språkfamilien indoeuropeisk. Den indoeu-
ropeiske språkfamilien innbefatter blant annet både germanske språk 
(engelsk, tysk, norsk etc.), slaviske språk (russisk, serbisk, polsk etc.) og 
italienske språk (Fransk, spansk, italiensk etc.). Innenfor de germanske 
språkene tilhører norsk den gruppen som i dag kalles nordiske språk. 

Gamle kinesiske tegn viser 
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OPPGAVER
1. Sammenlign versene i 1Mos 11:4 og 1Mos 12:2. Hvem ble mest 

kjent, Abraham eller lederen i Babel? Hva het han forresten? 

(Sjekk 1Mos 10:9f) Kan du si noe om forskjeller og likheter 

mellom de to. Hva kan vi lære av dette?

2. Gå sammen i grupper og velg én av Noahs sønner og tegn 

et slektstre så langt vi blir opplyst om etterslekten i 1Mos 

10 og 11. Tilføy gjerne opplysninger som kobler personene 

1Mos 10:22-31 og 1Mos 11:10 og utover. 

3. Studer dette kartet over de indoeuropeiske språkene: 

 Legg merke til hvor mange språk som er utdødd (De røde). 

Hva tror du er årsaken til det? Lag gjerne ditt eget språkkart 

som bare tar med de viktigste nålevende språk.
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LÆR MER 
Pinsedagen er den kristne menighetens fødselsdag. Det var den 
dagen Den Hellige Ånd ble gitt til Jesu disipler og den dagen startet 
kirken for alvor å vokse. Fra påske til Kristi himmelfartsdag går det 
40 dager. Fra Kristi himmelfart til pinse er det 10 dager. Til sammen 
er det 50 dager fra påske til pinse. Derfor kalles pinse pentecost 
(femtiende) på engelsk (som igjen kommer fra gresk). Den femtiende 
dagen er for øvrig også dagen etter at det er gått 7 ganger 7 dager. 

På pinsedagen sto disiplene frem og talte Guds Ord med frimodighet 
fordi de hadde fått Den Hellige Ånd. Ånden ga 
dem frimodighet til å forkynne evangeliet om at 
Jesus var Messias som led og døde for sitt folks 
synder, og som oppsto igjen etter tre dager. Men 
Ånden gjorde også et språkunder. Jerusalem 
var på den tiden full av jøder som bodde i andre 
land, men som på grunn av pinsehøytiden var 
reist til Jerusalem. Jødenes pinsefeiring var 
både en takkefest for hvetehøsten og en minne-
fest om da Moses fikk de 10 bud. Nå fikk disse 
jødene, både fastboende og tilreisende, høre 
evangeliet forkynt på sitt eget språk. Faktisk ble 
hele 3000 mennesker kristne den dagen. Mange 
av dem tok trolig med seg den kristne troen 
hjem til andre land. Blant annet slik ble dette en 
pangstart på den kristne misjonen. 

På pinsedagen skjedde på flere måter det stikk motsatte av det som 
skjedde i Babel. Språkunderet ved Babel ble på en måte reversert. 
Fra Babels forvirring ble det nå, i Jerusalem, forståelse. Gud ville 
starte innsamlingen av folk fra alle verdens kanter. Et kjennetegn 
på de som går ut med evangeliet er at de skal tale nye tungemål 
(Mark 16:17). En dag, lærer Bibelen oss, skal det samles en flokk i 
himmelen av alle folkeslag og tungemål (Åp 7:9).
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BABYLON, RELIGIONENES VUGGE?

Mye tyder på at tårnbyggingen som tok slutt i Babel fortsatte andre 
steder. En spesiell type byggverk har nemlig gjort seg bemerket over 
store deler av verden. Det er grunn til å tro at babylonerne da de ble 
spredt tok med seg både arkitektonisk kunnskap og mytologisk baga-
sje ut i den store verden. Ikke lenge etter poppet det opp ziggurater 
og pyramider, ikke bare i Midtøsten, men også i Egypt, Mexico, Kina 
og mange andre steder. Zigguratene i Midtøsten var utformet som 
en slags «trappetrinnpyramider». Øverst i pyramiden var et tempel 
for tilbedelse og ofring. Det er slett ikke utenkelig at det nettopp 
var et slikt byggverk som var i ferd med å reise seg i Babel. I så fall 
handlet Guds inngripen i Babel om et oppgjør med en konkret og 
urban avgudsdyrkelseskult. Gud ville ikke at menneskenes ondskap 
igjen skulle ta overhånd på jorden slik det hadde vært før flommen. 
Så spredte han dem, som det står i Apg 17:

19. Verdens religioner 
og livssyn

kall på ham den stund han er nær! 

JES 55:6
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19. VERDENS RELIGIONER OG LIVSSYN

«Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han 

satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres 

bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje 

eneste av oss.» Apg 17:2 f

Visste du at:
 

Zigguratene/Pyramidene på 
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De gamle mytologiske religionene som siden utviklet seg har mange 
fellestrekk. Vi kjenner i dag godt til religionene til babylonerne, 
egypterne, grekerne og romerne etc. Mange av disse mytologiene 
er sammenfallende, også med vår nordiske mytologi. Det finnes 
krigsguder, fruktbarhetsguder, havguder og værguder og en sjefsgud 
på toppen. Om han heter Odin (som i nordisk mytologi), Zeus (som i 
gresk mytologi) eller Amun (som i egyptisk mytologi) er underordnet 
og kanskje nettopp bare et resultat av forskjellige språk. En av de 
babylonske hovedgudene het Marduk. Han var sønn av vannguden 
Ea også kjent som Enki. Det er liten tvil om at det er en sammenheng 
mellom disse forskjellige mytologiene. Det er også grunn til å tro at 
en del av de mytiske figurene har sin bakgrunn i historiske personer. 
Noen har spekulert i om Marduk var identisk med Nimrod, men 
dette er bare én av mange mulige koblinger til gamle myter om 
vannflommer, guder som dømmer eller redder mennesker, om vær og 
vind som herjer med jorden og om skapelsen og de første mennesker. 
Mange av disse mytene vitner om en felles historie for alle mennes-
ker fra begynnelsen. Den nøyaktige skildringen av hendelsene finner 
vi i Guds eget ord i Bibelen. 

Når det gjelder den nordiske mytologien er det også grunn til å tro at 
det ligger historiske kjensgjerninger bak mange av personlighetene. 
Den islandske høvdingen og historieskriveren Snorre Sturlason 
skriver rundt år 1200 om en Kong Odin som flere århundrer 
tidligere kom fra Østen sammen med blant annet vennen Thor. 
Noen moderne historikere vil avvise dette som spekulasjoner fra 
1200-tallet, men det spørs om ikke Snorre på hans tid hadde bedre 
oversikt over ættelister og folkevandringer enn det vi har i dag.

Men hva med hinduismen og andre østlige religioner? Eller hva med 
Inkaindianernes religion i Sør-Amerika? Hvor kommer disse religi-
onene fra? Felles for disse og de fleste andre eldgamle religioner er i 
hvert fall at de er polyteistiske religioner. Noen ganger har gudene 
sitt domene ut fra planeter i solsystemet eller elementer på jorden. 
Andre ganger dyrkes de fordi de angivelig skal sikre avling, fruktbar-
het eller seier i krig og konflikt eller helbredelse mot sykdom. Det er 
liten tvil om at mennesker er religiøse. Religiøsiteten startet med å 
jobbe seg opp mot himmelen. Slik fortsetter den også i dag. Kristen-
dommen står for det stikk motsatte. At Gud selv kommer mennesker 
til unnsetning i dets totale hjelpeløshet.  

Hvordan komme i gang med 

Egypt hadde noen skrevet den 
-

skjellige språk, deriblant med 

Bildet viser egyptiske 

tempelsøyler i Luxor, Egypt
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19. VERDENS RELIGIONER OG LIVSSYN

HVA ER RELIGION?

Det er ganske mange forskjellige meninger om hva som er en god 
definisjon på religion. Noen definisjoner er smale slik at noen 
religioner faller utenfor. Andre er så brede at det meste blir religion. 
Noen har prøvd å dele definisjonene opp i substansielle definisjoner 
og funksjonelle definisjoner. De substansielle definisjonene vil si 
noe om hva religioner er i seg selv. De funksjonelle vil si noe om hva 
religioner gjør med mennesker og samfunn. 

Fra et kristent perspektiv er det mye å si om dette. For det første kan 
vi anerkjenne både substansielle og funksjonelle perspektiv på religi-
oner. Alle religioner har en substans, det vil si noen sentrale begrep 
eller prinsipper som den religiøse tror på og som ofte knyttes til en 
eller annen overnaturlig kilde. Alle religioner har også en funksjonell 
side. Det vil si de får følger for personer og samfunn som lever under 
påvirkning fra den aktuelle religion.

Men et tredje forhold kan også trekkes frem, nemlig ideologisk 
bakgrunnsbilde. Som kristne tror vi ingen mennesker er upåvirket av 
ideologier eller verdensbilder. Alle mennesker har et verdensbilde og 
alle mennesker forholder seg også til verden rundt seg ut fra sitt eget 
verdensbilde. Bibelen lærer oss at vårt ideologiske grunnlag er Guds 
Ord, Bibelen. En kristen er en som tror Ordet, som er Jesus Kristus 
(Joh 1:1-3 + 14; Åp 19:13). 

Troen til en kristen er bygget på Guds Ord og Guds Ord er også 
objekt for troen. Alle andre religioner er i motsetning til dette ikke 
bygget på Guds Ord. I stedet er de på forskjellige måter bygget på 
menneskers ord. Noen bekjenner seg til guder eller hellige skrifter. 
Noen bekjenner seg til én gud, men benekter Jesus. Noen bekjenner 
seg til tankesystemer og noen bekjenner seg til tankesystemer 
som benekter enhver gudseksistens. Felles for dem alle er at de er 
menneskers tanker eller ord og at de er religioner i både substansiell 
og funksjonell form. Bibelsk kristendom kan også gjerne defineres 
som en religion ut fra ulike definisjoner, men dypest sett er den en 
relasjon til den levende og sanne Gud i Jesus Kristus. 

Men hva med de som ikke er religiøse, for eksempel ateistene? Her 
blir spørsmålet igjen hvordan religion skal defineres. Dersom det å 
være religiøs betyr å tro på en eller flere guder så er ikke ateistene 
religiøse. Men da er kanskje heller ikke Buddhismen en religion. Det 
spørs i hvert fall hvordan man definerer «gud». Begynner vi først å se 
på definisjonen av «gud» åpner vi imidlertid også for at ateister tror 
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på ulike «guder» i ikke-tradisjonell betydning. Hvis «gud» defineres 
som det som betyr mest i livet til et menneske, det Bibelen kaller en 
avgud, vil det være en definisjon som gjør alle mennesker til religi-
øse. I Norge har det blitt vanlig å skille mellom religioner på den ene 
side og livssyn på den andre siden. Men forskjellen er kanskje ikke så 
stor?  

Det er gode argumenter for at både ateisme og agnostisisme bør 
defineres som religioner på lik linje med andre mer «udiskutable» 
religioner. Som i andre tilfeller snakker vi nemlig om tankesystemer 
og verdensbilder som har både en substansiell og funksjonell side. 
Også ateisten tror på noe. Også han vil ha forskjellige «lærepunkter» 
i sin religion. Evolusjonslæren er for eksempel en ganske nødvendig 
ingrediens i en ateistisk religion. En ateist vil også ofte mene at hans 
livssyn innebærer visse leveregler og praksiser, eller eventuelt at det 
ikke gjør det. Det sistnevnte er også et standpunkt som vil få konse-
kvenser for livsførselen. Selv om en ateist ikke bekjenner seg til noen 
gud er det likevel mange forhold som vil sette også dette livssynet i 
samme bås som de store religionene. 

Hvor mange religioner finnes det i verden i dag? For å svare på dette 
spørsmålet kan vi ut fra det vi har sett til nå ta litt ulike perspektiv. 
Fra en side sett finnes det ca. 4000 religioner i verden i dag. Ser vi litt 
grovere på det kan vi kanskje justere tallet til et titalls større religio-
ner. Grupperer vi litt kan vi snakke om monoteistiske, polyteistiske og 
andre grupper av religioner. Zoomer vi enda litt ut ser vi bare to religi-
oner, den som er bygget på Guds ord og setter Gud i sentrum og på den 
annen side den som er bygget på menneskers ord og setter mennesket 
i sentrum. Vi kan også se dette fra en annen vinkel og si at den ene er 
den som forkynner at Gud kom ned for å frelse, mens den andre er den 
som forkynner at mennesket må bygge seg opp til himmelen.

Men kanskje er det aller beste perspektivet å si at det bare finnes 
én religion. Det er den som setter mennesket i sentrum. Religion er 
nettopp strevet etter å bli god nok, nå opp til Gud eller å bygge seg 
en egen plattform for livet. I møte med mennesker som lever i dette 
strevet sier Jesus: 

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere 

hvile!» Matt 11:28

Å være kristen er egentlig å gi slipp på alt som heter religion og stole 
fullt og helt på Jesus.

Ordforklaring
Polyteisme  

Monoteisme  
på én Gud. De store mono-
teistiske religionene kalles 

Ateisme

Agnostisisme

kunnskap til å si noe om 

noe overnaturlig eller ikke

Panteisme
gud er i alt/i naturen

Mytologi -
tegnelse på de legender, 

overnaturlige trekk, som 

greske ordet mytologia 

legendarisk lærdom. 
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19. VERDENS RELIGIONER OG LIVSSYN

LÆR MER 
I Johannes Åpenbaring, Bibelens siste bok, kan vi lese om Bibelens 
fremtidsvisjon, det vil si det som ifølge Bibelen skal skje i fremtiden. 
To av kapitlene i denne boken handler om Babylon. Som tidligere 
nevnt er Babylon bare det greske navnet på det hebraiske Babel. 
Bibelen slutter med andre ord ringen når det gjelder historien om 
Babeltårnet. Akkurat som mennesker fra starten samlet seg om en 
kult i datidens Babel ser det ut om at mennesker igjen i slutten av 
historien vil samles rundt den samme kulten. Igjen ser vi et bilde 
fra Bibelen som peker i retning av at det egentlig bare finnes to 
veier, Guds vei og den andre veien. Eller to fundament, Guds Ord 
eller menneskers ord. Eller to religioner, å bygge seg opp til Gud 
ved gode gjerninger eller å få nåde hos Gud fordi han kom ned for å 
frelse. Disse to mulighetene vil stå åpne helt til Jesus kommer igjen. 
Bibelen lærer oss at den veien vi går på er avgjørende for hvor vi skal 
tilbringe evigheten. Jesus sier: 

«Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen 

uten ved meg.» Joh 14: b

OPPGAVER

2. Nevn noen forskjellige måter vi kan sortere eller kategorisere 

ulike religioner på?

3. Gå sammen i grupper. Velg hvert deres område og sammenlign 

3-4 ulike religioner (Store, små, gamle mytologier eller moderne 

praksiser 4) Hvilke sentrale tankesystemer ligger til grunn etc. 
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EVOLUSJONENS MEKANISMER

Hva er egentlig evolusjon? Hvordan fungerer evolusjon? Spørsmålene 
krever omfattende svar blant annet fordi betegnelsen evolusjon 
brukes om flere forskjellige forhold. 

Noen bruk av termen evolusjon (Navn og definisjoner her kan 
variere noe og det vil være mulig å operere med både flere og færre 
kategorier)

20. Hva er evolusjon?

Og Gud gjorde de ville dyrene på jorden, hvert etter 

sitt slag, og kveget etter sitt slag, og alt landjordens 

kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 

1 MOS 1:25

Visste du at:

igjen hele 15 ganger i løpet av 

landdyr hvert etter sitt slag. 
-

også at mennesket er et helt 
eget slag. Mennesket er ikke et 
dyreslag, men et levende vesen 
med kropp, sjel og ånd, skapt i 
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20. HVA ER EVOLUSJON?

Kosmisk evolusjon Opphavet til rom, tid og materie gjennom 
Big Bang

Kjemisk evolusjon Utviklingen av ulike grunnstoffer fra 
hydrogen

Stjerne-evolusjon Hvordan stjerner og planeter er formet fra 
gasskyer

Organisk evolusjon Hvordan livet har blitt til fra uorganisk 
materiale

Biologisk evolusjon Utviklingen av livet fra encellet organisme 
til dagens mangfold

Makroevolusjon Hvordan planter og dyr forandres fra ett 
slag (familie) til et annet

Mikroevolusjon Variasjon og forandring innenfor ett slag 
(familie)

 

I dette kapittelet vil vi i hovedsak se på det som har med biologisk 
evolusjon å gjøre. Herunder kommer også de to siste kategoriene 
makro- og mikroevolusjon. Det er mye spennende å lære her. En ting 
som er sikkert er at naturen er i utvikling. Naturen er ikke statisk. 
Det skjer forandringer og variasjoner hele tiden. Det kan vi både 
observere og noen ganger utnytte til vår fordel gjennom avl og til-
pasning. Spørsmålet er om de forandringene vi ser også kan forklare 
hvordan ulike plante- og dyreslag (familier) kan utvikle seg til helt 
andre slag. Da er vi inne på forskjellen på makro- og mikroevolusjon.

Tilbake i tid
Går vi tilbake i tid, til tiden før Darwin, finner vi noen forklaringer 
på variasjon som vi i dag vet ikke holder mål. En del, også kristne, 
tenkte nok litt enkelt at Gud hadde skapt den afrikanske løven for 
å herske på savannen i Afrika og den indiske tigeren for å regjere i 
skogene i Asia og pumaen som et eget dyr beregnet for øde fjelltrak-
ter i Nord-Amerika. Slik er det ikke. I dag vet vi at løven og tigeren 
er i nær familie. De kan pare seg med hverandre og få felles avkom, 
men blant annet fordi de stort sett lever veldig adskilt fra hverandre, 
skjer dette bare i fangenskap. Darwin ga gode forklaringer på disse 
forholdene da han lanserte sin bok «The origin of species» i 1859. 
Løven og tigeren var ikke skapt for sitt habitat, men de var tilpasset 
gjennom naturlig seleksjon, ved at det individet som overlevde best, i 
de til enhver tid rådende omgivelser, også var det individet som førte 
slekten videre og dermed vant frem med genene sine. Langt på vei 
hadde Darwin rett i dette.

Et annet eksempel som tidligere kunne hevdes var tanken om sjiraf-

ser ut til å korrespondere 
med det som i biologien 
kalles en dyre- eller 

En liger er en krysning mellom 
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fen som strakte seg for å nå de høyeste trærne og slik fikk lengre og 
lengre hals. Dette er klart uvitenskapelig. En sjiraff får neppe lenger 
hals av å strekke seg og den får i hvert fall ikke avkom med lengre 
hals. Noe helt annet er at de sjiraffene som fra før er høyest kanskje 
vil ha større sjans for å overleve og få avkom fordi de rekker de 
høyeste greinene på trærne og dermed har større tilgang på mat. Det 
vil i sin tur bety at de høyeste sjiraffene får flest unger og at høyden 
på sjiraffene dermed opprettholdes eller går oppover. Andre forhold 
kan påvirke sjiraffens utviklingstrekk på andre måter eller områder. 

Darwin hadde skjønt noe viktig. Ulike dyrearter utviklet seg litt 
forskjellig på grunn av variasjon og naturlig utvalg. Og Darwin fort-
satte kartleggingen. Gjennom sin 5 år lange reise med båten «Beagle» 
samlet han informasjon og eksempler på ulike dyrearter som var 
spredt utover i geografien. Særlig kjent er finkene Darwin fant på 
forskjellige øyer i øygruppen Galapagos. Finkene hadde utviklet 
ulike særtrekk på de ulike øyene. Noen hadde større og kraftigere 
nebb, andre smalere og tynnere. Darwin så at kostholdet og bruken 
av nebbet også til dels var forskjellig. Han skjønte at de finkene som 
levde på øyer der de hadde nytte av det kraftige nebbet, gjennom 
generasjoner hadde fått enda kraftigere nebb, fordi de fuglene med 
for spisst og lite nebb rett og slett ikke hadde samme mulighet for å 
overleve og føre genene videre. Darwin skjønte at variasjon sammen 
med «survival of the fittest», prinsippet om at den best tilpassede 
overlever, virket sammen med «isolasjon». Siden det ikke var den 
store kontakten innad mellom disse øyene ble genene til fuglene 
isolert. Mens finkene med spisst nebb døde ut paret finkene med 
kraftig nebb seg mer og mer bare med hverandre og hele bestanden 
fikk etter hvert det kraftige nebbet. På en annen øy, ikke langt unna, 
var det andre måter å finne mat på som vant frem og finkene der 
utviklet mindre og spissere nebb, igjen isolert fra andre øyer. Darwin 
skjønte at alle disse forskjellige finkene var i familie, men utviklet 
seg i forskjellig retning. Akkurat som løven og tigeren tilhører 
samme familie, tilhører også alle slags finker samme familie. 
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20. HVA ER EVOLUSJON?

Men så gjorde Darwin en antagelse. Darwin observerte at små 
endringer kunne gi til dels store utslag i utsende og levevilkår. 
Darwin antok nå at de samme mekanismene som førte til denne 
mikroevolusjonen også over lang tid ville føre til så store endringer 
i populasjoner at vi ville se forandringer av et dyreslag til et annet 
(makroevolusjon) og at alle planter, dyr og mennesker slik sett var 
i biologisk familie, bare utviklet over veldig lang tid gjennom små 
tilpasningsprosesser, ett lite skritt om gangen. Dette er den omdis-
kuterte delen av Darwins hypotese. Vi observerer mikroevolusjon. 
Mikroevolusjon er ikke kontroversielt. Mikroevolusjon skjer hele 
tiden. Men makroevolusjon kan ikke observeres. Mange, både 
kristne og andre, vil avvise makroevolusjon både ut fra Bibelen 
og ut fra vitenskapen. Samtidig hevdes det fra et evolusjonistisk 
perspektiv at de samme mekanismene som fører til mikroevolusjon 
også fører til makroevolusjon. Så hvordan kan vi undersøke dette 
nærmere fra en naturvitenskapelig synsvinkel? Da må vi se nærmere 
på de bakenforliggende mekanismene.

Noahs om

Arter innen dyreslagene (familiene)

Skapte dyreslag (familier) fra skapelsen.

Nåtid

M
ak

ro
ev

ol
u

sj
on

M
ik

ro
ev

ol
u

sj
on

Gud sa: 

«Jorden skal la 

alle slags levende 

skapninger gå fram, 

fe, kryp og ville dyr, 

hvert etter sitt slag.» 

Og det ble slik.

1. Mos. 1:24
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HVILKE MEKANISMER FØRER TIL 
EVOLUSJON?

Darwin beskrev flere mekanismer som han mente førte til evolusjon. 
Senere har flere kommet til. La oss se på noen sentrale begrep:

HVA ER DET? BIDRAR TIL 
MIKROEVOLUSJON?

BIDRAR TIL 
MAKROEVOLUSJON?

V
ar

ia
sj

on

Variasjon handler om at genene 
i alle individer er mangfoldige og 
rikholdige. Derfor vil for eksempel 
ett kull med 10 hundevalper, selv 
om alle valpene har samme mor og 
far bestå av 10 variabler – altså 10 
ulike hunder som alle har sin egen 
variantkombinasjon av gener fra 
mor og far.

Variasjon fører ikke til 
mikroevolusjon i seg selv, 
men bidrar likevel som en 
grunnleggende forutset-
ning for mikroevolusjon. 
Uten variasjon ville alt 
avkom av samme foreldre 
bli likt og naturlig utvalg 
ville ikke kunne skje på 
samme måte.

Variasjon bidrar ikke til 
makroevolusjon fordi det 
kun handler om en variant 
av det allerede eksisterende 
genmaterialet.

N
at

u
rl

ig
 u

tv
al

g
/

se
le

k
sj

on

Naturlig utvalg er det som skjer når 
det dårligst tilpassede individet dør 
ut eller ikke klarer å føre slekten 
videre. Da foregår det samtidig på 
naturlig måte et utvalg av genene til 
den best tilpassede som også fører 

Naturlig utvalg er en 
hovedfaktor i mikroevo-
lusjon. Utvalget tar ut de 
dårligst tilpassede variabler 
og de andre lever videre. 
Slik rendyrkes det best 
tilpassede.

Naturlig utvalg bidrar ikke 
til makroevolusjon siden 
det bare gjør et «utvalg» fra 
allerede eksisterende gener. 
For at ett dyreslag skal bli 
til et nytt slag trengs nye 
genkoder, ikke bare et utvalg 
av de gamle.

Is
ol

as
jo

n

Isolasjon i forskjellige habitat 
skjer når bestemte dyregrupper 
avgrenses fysisk, ved for eksempel 
hav, ørken, is eller bare avstand, 
fra å formere seg innbyrdes med 
hverandre. 

Isolasjon er en viktig 
faktor i mikroevolusjon da 
isolasjon av en dyregruppe 
vil forsterke en bestemt 
retning i utviklingen, 
nemlig den som foreligger 
ut fra variasjonen som er 
tilstede i den avgrensede 
dyregruppen.

Isolasjon fører til mikroe-
volusjon men vil på ingen 
måte føre til makroevolusjon, 
snarere tvert imot. Isolasjon 
er nemlig også et problem 
som på sikt kan føre til 
innavlsproblematikk fordi 
de samme gen-variantene 
krysses på nytt og på nytt.

M
u

ta
sj

on
er

Mutasjon er feilkopieringer i DNA og 
skjer hovedsakelig ved celledeling 
(Se leksjon 11). Mutasjonene akku-
muleres (samles opp) og noen gis 
videre til neste celle/individ.

(Darwin kjente ikke til mutasjoner 
da han skrev «Artenes opprinnelse», 
men senere har det blitt en vesentlig 
del av forklaringen av evolusjon – 
Darwin kjente heller ikke til DNA).

Mutasjoner er en medvir-
kende årsak til mikroevo-
lusjon. Gener forandres 
og ulike populasjoner drar 
med seg ulike forandringer 
til nye generasjoner.

Mutasjoner skaper ikke. På 
samme måte som naturlig 
utvalg er utvalg fra det eksis-
terende er også mutasjoner 
endring av det eksisterende. 
Ved tilfeldige mutasjoner blir 
den opprinnelige DNA koden 
ødelagt, ikke forbedret. 
Makroevolusjon forutsetter ny 
DNA-informasjon. Detaljert 
informasjon blir ikke til av seg 
selv.
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20. HVA ER EVOLUSJON?

Hva er evolusjon, spør vi i overskriften på denne leksjonen? Svaret 
er at termen evolusjon brukes om mye forskjellig. Likevel brukes det 
nok oftest om det som i oversikten over kalles biologisk evolusjon. 
Det gir en liten utfordring i og med at biologisk evolusjon rommer 
både ideen om makro- og mikroevolusjon. Det kan argumenteres for 
at mikroevolusjon egentlig ikke bør inngå under evolusjonsbegrepet. 
Mikroevolusjon skaper ikke ny informasjon i DNA. I stedet er mikro-
evolusjon forandring og reduksjon og noen ganger forringing av 
allerede eksisterende informasjon. For at en katt skal bli til en hund 
eller en ape eller et menneske trengs mengder av DNA informasjon 
som ikke finnes i katten fra før. Dette må bli til ved makroevolusjon, 
men slik informasjonsskapende makroevolusjon er aldri observert. 
Mekanismene bak evolusjon forklarer «the survival of the fittest» 
men ikke «the arrival of the fittest». I naturen ser vi i stedet hvordan 
dyrene er skapt hvert etter sitt slag, og hvordan Guds opprinnelig 
perfekte design over tid degenereres sakte men sikkert i alle popu-
lasjoner via skader som skjer på DNA informasjonen. En del av disse 
skadene overføres til neste generasjon og arten blir dermed mer og 
mer mutert. Vitenskapelig er dette kjent som genetisk entropi. 
I praksis foregår det motsatte av utvikling, nemlig en avvikling.

Ordforklaring
Degenerere: Betyr at noe 

På bildet ses en zorse og en zon-

men mødrene er henholdsvis en 
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OPPGAVER
1. Hva er forskjellen på makro- og mikroevolusjon?

2. Alle hundedyr (eks. ulver, rever og hunder) stammer mest 

sannsynlig fra 2 ur-hunder. Se for deg at to ur-hunder 

kommer ut av arken. I løpet av noen år får de tre kull med til 

sammen 25 unger som spres ut i verden mens de formerer 

seg ytterligere? Forklar ut fra dette scenario hvordan 

forskjellige hundearter og -raser kan oppstå og hvordan 

de ulike mekanismene A) variasjon, B) naturlig utvalg, C) 

Isolasjon og D) mutasjoner kan spille inn på utviklingen av 

hundefamilien.   

 

(Hint: gi noen eksempler: Si at 5 hunder dro til Nordkalotten 

og slo seg ned der. 3 av de hadde litt tykkere pels enn de 

andre. Hva skjer med bestanden over tid? 5 andre hunder 

dro kanskje til Afrika. Hvordan ville denne bestanden bli 

påvirket?

LÆR MER 
Hvis alle dyra gikk ut av arken på Ararat, hvordan kom 
kenguruene til Australia? Spørsmålet finnes i mange varianter.  
Etter at dyrene kom ut av arken spredte de seg raskt ut over 
jorden. Det er mange forhold knyttet til dette som vi ikke har 
full oversikt over. Bibelen forteller at vannet på et tidspunkt i 
flommen begynte å synke. En dag var det tørt nok til å slippe 
ut dyrene. Men det kan godt hende vannet fortsatte å synke 
også etter dette. Mange av fjellene i dag er laget av sedimentære 
bergarter og inneholder fossiler. Ser vi på dette ut fra Bibelens 

-
den er en krysning mellom ulv 
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20. HVA ER EVOLUSJON?

beretning er det naturlig å tenke at de er formet etter flommen. Det er en 
kjent sak i dag at det skjer en landheving i kontinentalplaten når isbreer 
smelter. På samme måte kan vi se for oss at det har skjedd nokså drama-
tiske landhevinger og forandringer i jordens overfalte idet trykket fra 
flomvannet har blitt redusert. Hvordan de ulike kontinentene forandret 
seg og hvordan vannlinjen sakte men sikkert flyttet seg mot dagens nivå 
er vanskelig å ha oversikt over. Vi aner likevel at den jorden som dyrene 
spredte seg ut over var under forandring. Ettersom havbunnen også kan 
ha hevet seg etter hvert som vannets trykk ble mindre kan også vannet 
ha steget betraktelig noen steder underveis i prosessen. Teoretisk sett 
kan kenguruene ha kommet til Australia via vrakgods eller trær som 
fungerte som flåte. Men kanskje kan de også ha gått «tørrskodd» over 
en landbro engang før vannet skilte kontinentene. Så finnes det også en 
tredje mulighet, nemlig at selve kontinentene flyttet på seg. Det er mye 
her vi enda ikke vet. I neste leksjon skal vi se litt på det som har med 
bevegelsen til kontinentene å gjøre, platetektonikken. 
 
Men også mennesker nådde Australia. Aboriginene har levd i årtusen 
på dette spesielle kontinentet. Det har også en rekke spesielle dyr som 
kenguruen, koalabjørnen og wombatten. 

Det mest spesielle med dyrelivet i Australia er kanskje likevel det som 
ikke er der, nemlig de store rovdyrene. Mange av Australias spesielle 
dyrearter har fått leve i fred fra konkurrenter som ikke nådde Australia. 
Den naturlige seleksjon har ført til at andre arter overlevde der, enn det 
som var tilfellet andre steder, der konkurransen var hardere. Den «hvite 
manns» inntreden på det Australske kontinent har de seneste 100 årene 
også bidratt til en del store forandringer. Både jakt på sjeldne dyr, men 
også innføring av nye dyreslag slik som katt, rev, kanin og ca. 1 million 
ville kameler, har ført til store endringer i økosystemet.

Kenguruen hviler 

Australia
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PLATEDRIFTSMODELLEN

Platetektonikk er en teori som går ut på at jordens overflate er delt 
opp i 6-8 store plater, og noen mindre plater, som alle flyter på jordens 
mantel. Mantelen er den varme lavamassen i jordens indre. Teorien om 
platetektonikk er i dag tilsluttet av de aller fleste forskere. Det er da 
også gode bevis på at den stemmer, blant annet gjennom GPS-målinger, 
som viser hvordan de ulike plater beveger seg i ulike retninger.

Platedriftmodellens historie
Anerkjennelsen av teorien om platetektonikk er av ganske ny dato. 
Frem til 1960 tallet trodde forskere at jorden hadde én stor hard over-
flate. Men enkelte forskere hadde da, allerede for lenge siden, lansert 
ideen om platedrift. Det er den tyske geologen Alfred Wegener som 
har fått æren for å fremsette hypotesen. I 1912 lanserte han ideen om 
et superkontinent i fortiden, der alle dagens kontinenter hang sammen. 
Wegener trodde at kontinentene hadde beveget seg i millioner av år, 
men han kunne ikke forklare hva som var årsak til bevegelsene. Derfor 
ble også hypotesen stort sett ignorert i Wegeners levetid. 

21. Platetektonikk

Visste du at: 
Visste du at hodeskallen 
har visse likhetstrekk med 

og jorden kunne vært én hard 

støt eller slag mot hodet. En 
hard sammenhengende skalle 

Og hva er eventuelt hensikten 

Peleg, for i hans dager ble jorden 

delt. Hans bror hette Joktan.

1MOS 10:25



123

DEL 4 SPRÅKFORVIRRING

123

21. PLATETEKTONIKK

Men Wegeners tanke om at kontinentene på en eller annen måte 
passet sammen var slett ikke ny. Også ideen om platedrift var 
fremsatt tidligere, og da også med en begrunnelse. Den franske 
forskeren Antonio Snider-Pellegrini foreslo nemlig i 1859 i boken 
«Skaperverket og dets mysterier avslørt» at kontinentene beveget 
seg i forhold til hverandre under flommen på Noahs tid. Store krefter 
hadde vært i sving underveis i flommen og at det hadde fått store 
konsekvenser for jordens overflate. Skapelsesforskere snakker i dag 
om «etterdønninger» etter flommen og tenker at platedriften i dag er 
en fortsettelse av det som startet under flommen. Snider-Pellegrini 
viste også til fossiler fra Europa og Amerika som var såpass like at 
han regnet med de måtte ha en sammenheng. Nyere studier har 
bekreftet en tett sammenheng også på andre områder.

Flere superkontinent?
Mange vil tilslutte seg ideen om at kontinentene før flommen var 
samlet i ett Rodinia. Ifølge evolusjonsforskere har det eksistert hele 
3 forskjellige superkontinent. For 1,1 milliard år siden var kontinen-
tene samlet, tror man, i et stort Rodinia. Deretter skal det ha delt 
seg opp og samlet seg igjen i et Pannotia for ca. 7-800 millioner år 
siden, og et Pangea for ca. 2-300 millioner år siden. Deretter, tror 
man, har platedriften sørget for å bevege kontinentene til dagens 
posisjon gjennom en prosess som stadig pågår, omtrent slik vi måler 
at platene beveger seg i dag. 

Teoriene om platedrift er svært interessante. Dette handler ikke bare 
om geologi, men også biologi. Plante- og dyremangfoldet må også 
ha blitt påvirket av om kontinentene har vært samlet eller adskilt. 
Hvordan henger alt dette sammen? Det er ikke lett å fastslå akkurat 
hvordan kontinentene har beveget seg i fortiden. Nåtiden gir oss 
noen hint og det samme gjør Bibelens beretning om flommen.

EVOLUSJON ELLER KATASTROFE?

Plateforskyvninger
Platetektonikk skaper friksjon på mange forskjellige måter. Når 
to plater støter mot hverandre kan det føre til spenninger som 
igjen kan bli utløst i jordskjelv. Vulkanutbrudd er også en vanlig 
konsekvens av plateforskyvninger. Disse fenomenene skjer ofte der 
det er bruddsone mellom to plater. Nå for tiden er «the ring of fire», 
området rundt platen som utgjør stillehavet (se bildet), det stedet der 
de fleste slike problemer melder seg. Når plateforskyvninger skjer 
under vann kan det resultere i tsunamier som når land.

Ordforklaring
Platedrift eller 
platetektonikk: Teorier 
om hvordan jordens 

Magma: Magma er 

området mellom jordens 

Magma kalles lava idet 

Rodinia, Pannotia og 
Pangea: 

-

alle dagens kontinenter 
som gjennom tre ulike 
geologiske perioder 
hang sammen. 

Før og etter delingen av  
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Noen steder går platene fra hverandre. Da oppstår det en sprekk som 
fylles med magma og danner en slags rygg. En slik rygg går midt 
gjennom hele Atlanterhavet. 

Subduksjon
Andre steder, når to plater presses mot hverandre, må den ene platen 
vike for den andre. Det skjer for eksempel når stillehavsplaten 
skyves mot den nordamerikanske kontinentalplaten. Der får vi en 
subduksjon. Det betyr at stillehavsplaten skyves under det norda-
merikanske kontinent og ned i den varme mantelen. I nyere tid har 
forskere prøvd å måle temperaturer langt under bakken og funnet ut 
at havbunnsplaten som er skjøvet ned i mantelen fortsatt er ganske 
kald. Det tar naturligvis tid for mantelen å varme opp en tjukk 
fjellplate særlig når slike plater er fra 40-280 km tykke. Men dersom 
denne platen hadde blitt skjøvet ned for millioner av år siden, burde 
den ikke da vært varmet opp nå? 

Ordforklaring
Subduksjon: Når en 
plate støter mot og 
presses under en annen, 
ned i mantelen.

En bue av vulkaner og oseaniske 
graver som delvis omslutter 
stillehavsbassenget, danner den 

hyppige jordskjelv og vulkanut-

Selv om de ikke er merket, er de 
vulkanske øybuene parallelle med, 

For eksempel er øybuen tilknyttet 
Aleutian-graven representert av 
den lange kjeden av vulkaner som 

Foreløpig bestemmelse av 
jordskjelvs episentere, basert 
på 358 214 hendelser i løpet av 
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OPPGAVER
1. Hva er platetektonikk og hvordan oppstår 

 a.  Jordskjelv

 b. Vulkanutbrudd 

 c. Tsunamier

 d. Subduksjon

 e. Fjellkjeder

2. Forklar hva som menes med Rodinia.

3. Gjør rede for hvordan observasjoner i dag passer inn i et bibelsk 

og et evolusjonistisk verdenbilde.

4. Neste gang du skal ha nugatti og ost (eller kjeks) på skiva kan 

du prøve å eksperimentere litt. La nugattilaget være magmaen 

og press to ost eller kjeksbiter mot hverandre på toppen. Se om 

du får til å lage eksempler subduksjon eller fjellkjeder. Prøv å 

ikke lage vulkanutbrudd 

Temperaturmålingene støtter derfor hypotesen om at hastigheten 
på platedriftsmodellen bør skrues betraktelig opp. Hva om vi i stedet 
for å snakke om pratedrift burde snakke om platesprint?

Flommen er en god forklaring
Opplysningene vi får i Bibelen om hvordan dypets kilder ble åpnet 
og vannet strømmet ut over jorden, gir god bakgrunnskunnskap for 
å forstå dagens platetektonikk. Trolig knakk jordens overfalte opp, i 
omtrent de platene vi ser i dag, da flommen begynte. Dette medførte 
så tektoniske bevegelser med jordskjelv og vulkaner som finnes 
igjen gjennom askelag i sedimentene. Etter tektoniske bevegelser 
underveis i flommen gikk de inn i en ny fase da flommen var over 
og vannet sank. Men kanskje fortsatte bevegelsene også i avtagende 
skala etter flommen. Mange av fjellkjedene må også være dannet 
gjennom sammenstøt av plater under eller etter flommen. Noen ska-
pelsesforskere vil være enige med evolusjonsforskere om at det ble 
dannet et nytt Pangea under flommen. Spørsmålene som forskerne 
er uenige om kommer ofte bare tilbake til hvor lang tid ting tok, og 
hva eller hvem som satte hendelsene i gang.
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LÆR MER 
Bibelverset i denne leksjonen handler om en mann som fikk navnet 
Peleg. Peleg var Noahs tipp tipp oldebarn og fikk navnet sitt fordi 
jorden ble delt i hans dager.

Mange har ment at delingen av jorden referer til hendelsene ved 
Babels tårn. Det er altså ikke selve jorden som blir delt, men jorden 
deles opp mellom ulike folkeslag som splittes og går hver til sitt. Slik 
sett kan det som står om Peleg være en referanse som sier oss noe 
om når hendelsene ved Babel fant sted.

Noen tenker også at det som står handler om selve jorden. Ordet 
«peleg» er vanskelig å oversette her, men det ser det ut til at den 
grunnleggende hebraiske betydningen er «bekk» eller «elv». I så fall 
får ordet i denne sammenheng en betydning som sier «delt av vann». 
Det er også slik ordet er brukt mange steder i det gamle testamente. 
Andre ord er gjennomgående brukt om deling av land og folk. 
Dersom jorden ble «delt av vann» på Pelegs tid gir det noen interes-
sante opplysninger om jordens forhistorie. Bibelske geologer mener 
istiden skjedde som en følge av flommens endringer av jordens 
klima. Når istiden tok slutt, muligens på Pelegs tid, vil havnivået 
ha økt betrakelig og landbroer mellom kontinenter ville ikke lenger 
være tilgjengelige. Kanskje rakk plante og dyreliv å distribueres 
relativt godt før kontinentene ble adskilt. Menneskene spredte seg 
først senere etter at Gud forvirret språkene i Babel.
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22. Et fargerikt 
fellesskap

Dette er boken om  

Adams slektshistorie:  

På den dagen Gud  

skapte mennesket,  

skapte han det i  

Guds liknelse, 

1MOS 5:1

FELLES OPPHAV

Vi har allerede sett på hvordan Gud spredte menneskene ut over 
jorden etter hendelsen ved tårnet i Babel. Dyrene var allerede spredt 
ut fra arken og naturlig seleksjon, isolasjon, mutasjoner og variasjon 
førte til at stadig nye arter oppstod – mikroevolusjon.

Menneskene gikk også ut av arken, men de var 8 stykk, ikke 2. Så 
langt vi kan se i Bibelen fikk ikke Noah og hans kone flere barn enn 
de tre sønnene Sem, Kam og Jafet. Det var fra disse tre jorden ble 
befolket (1Mos 9:18-19). Dersom dette er sant må det bety at alle 
mennesker stammer fra disse 8 som levde for bare 4-5000 år siden. 
Hvordan kan vi da se så forskjellige ut?

I natur- og historievitenskapen har man lenge forsøkt å kartlegge 
menneskenes forflytninger og avstamning. En vanlig fremstilling 
av verdenshistorien vil vise til evolusjonen av mennesket frem til 
homo sapiens som man mener oppstod for rundt 2-300.000 år siden. 
Sporene av mennesker fra denne tiden er svært få og usikre. Som 

Visste du at: 

mennesker i Europa stammer 



128

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

128

regel brukes radiometriske dateringsmetoder som C14-metoden for 
å gi en indikasjon på alder av forskjellige organiske funn.  Denne 
antatte perioden av menneskets historie kalles ofte forhistorisk 
tid. Den historiske tiden begynner med gamle elvekulturer rundt 
Eufrat/Tigris, Nilen og Indus. Her etablerte mennesket seg i noen av 
de første sivilisasjoner for noen få tusen år siden. Sporene av disse 
kulturene er overveldende og er knyttet til omfattende arkeologiske 
utgravninger.

I nyere tid har vi fått et helt nytt redskap til å kartlegge menneskets 
historie, nemlig kartleggingen av DNA. Ved å kartlegge deler av DNA 
koden til forskjellige individer, for så å sammenligne disse, kan for-
skere få kunnskap om slektskap og avstamning. Det er mulig å gjøre 
feilslutninger også med dette redskapet, men generelt er det nok et 
mer nøyaktig redskap enn for eksempel det å sammenligne bare ved 
å se på anatomiske forskjeller på skjeletter eller fossiler. En svakhet 
er likevel at det alltid handler om små utvalg av det totale genom 
(den komplette DNA koden) og at dataene som fremkommer som 
regel vil settes inn i et allerede etablert evolusjonistisk verdensbilde. 

Ut fra kartlegging av DNA mener vitenskapen likevel i dag å være 
sikre på at alle mennesker stammer fra én mann og én kvinne. Man 
antar at disse har levd for noen hundre tusen år siden og ikke helt 
samtidig.

Metoden som brukes for å spore det genetiske opphavet er forskjellig 
for hvert kjønn. Hos mannen ser man på det unike y-kromosomet 
som bare finnes hos menn. Ca. halvparten av alle sædceller 
inneholder dette kromosomet og om den sædcellen som befrukter 
eggcellen i livmoren er en av de som inneholder y-kromosomet 
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unnfanges en gutt. Siden alle menn har arvet y-kromosomet av sin 
far kan mutasjoner i y-kromosomet spores fra far til sønn. Etableres 
en mutasjon i mannens y-kromosom vil alle hans sønner og sønners 
sønner etc. ha den samme mutasjonen. Metoden brukes tilsvarende 
hos kvinner, men i overleveringen fra mor til datter er det DNA ét i 
mitokondriene som brukes.  Det er bare eggcellens mitokondrier som 
overlever når eggcellen og sædcellen smeltes sammen. Slik kan muta-
sjoner på morssiden spores ved hjelp av dette litt spesielle DNA ét. 
Mitokondriene er cellens energiverk. Energien din har du altså arvet 
fra din mor, mens kjønnet ditt er avgjort gjennom din fars bidrag.

I Bibelen understrekes det at alle mennesker stammer far Adam 
og Eva. Bibelen lærer at alt fra begynnelsen var godt. Adam og Eva 
må derfor i utgangspunktet være skapt med perfekte gener, uten 
mutasjoner eller andre feil. Den genetiske variasjonen må ha vært 
stor siden den kunne gi opphav til unike barn, barnebarn og så 
videre. Også i et vitenskapelig perspektiv er det slik at to mennesker 
har gitt opphav til alle verdens forskjellige mennesker. Spørsmålet er 
bare hvor lang tid det tok. 

Biologen Dr. Nathaniel Jeanson som er utdannet ved Harvard 
University er en av de som har forsket både på y-kromosomet og 
mitokondrielt DNA. I studier av dette påviser han hvordan oppsam-
lede mutasjoner i disse delene av arvematerialet bare har pågått i 
noen få tusen år. DNA forskning også på dette området sier med 
andre ord omtrent det samme som Bibelen: Mennesket har eksistert 
i ca. 6000 år. 

I Bibelen lærer vi videre om Noah og flommen. Med på arken var 
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også konene til Noahs sønner. Det betyr at genene fra litt forskjellige 
familier ble videreført også etter flommen. Den genetiske variasjo-
nen på arken kan altså fortsatt ha vært ganske stor. Samtidig må det 
være slik at det mannlige y-kromosomet fra alle menn kan spores 
tilbake til Noah. På kvinnesiden må vi likevel helt tilbake til Eva 
for å få en felles stammor til alle kvinner. Det betyr at også etter 
bibelsk historie vil våre nærmeste felles stamforeldre på henholdsvis 
mann- og kvinnesiden, ikke ha levd helt samtidig. Når vi spoler helt 
tilbake kommer vi likevel til Adam og Eva. Ja faktisk kan vi spole 
helt tilbake til bare én, Adam. Eva ble skapt av Adams ribben. Om 
Adam fikk sitt ribben igjen er vanskelig å si. Medisinsk er det slik 
at hvis benhinnen bevares vil et ribben kunne vokse frem igjen om 
det fjernes. Noen tenker at det kan ha vært dette Gud gjorde da han 
skapte Eva og at det fungerer særlig godt for ribben. Uansett ble Eva 
skapt fra Adam. Slik ble alle mennesker til ut fra ett menneske, av ett 
blod, slik Bibelen selv sier det: 

 «Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han 

satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres 

bosteder.» Apg 17:2

HUDFARGE

Selv om hudfarge er en relativt liten forskjell rent genetisk, får den 
ofte stor oppmerksomhet. Noen ganger har dette vært positivt vin-
klet, men ofte har det dessverre gitt negativ oppmerksomhet i form 
av rasisme. Bibelen er helt klar på dette. Vi er alle like verdifulle. Alle 
mennesker er skapt i Guds bilde og Gud har åpnet samme veien til 
frelse for alle - gjennom Jesus Kristus:

 «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke 

mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus.» Gal 3:28

Men hva kommer det av at vi har forskjellig hudfarge? For det første 
er hudfarge en liten del av de mange forskjellene som finnes mellom 
ulike folkegrupper. For det andre er forskjellene på ulike mennesker 
innad i én folkegruppe mye større enn de generelle forskjellene 
på mørk og lys hud. Hudfargen er genetisk en liten, for ikke å si 
mikroskopisk, variasjon. For det tredje er det et viktig poeng at alle 
mennesker normalt har den samme hudfargen, nemlig brun. Noen 
har en mørkere brunfarge, mens andre har en noe lysere. Det er 
mengden av stoffet melanin som avgjør hudens farge. Dette stoffet 
sitter dypt i huden til alle mennesker (unntaket er albinoer som 
mangler dette stoffet og dermed er helt hvite i huden). 
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De fleste mennesker som oppholder seg i solen vil bli mørkere. Det 
er likevel ikke slik at en etnisk nordmann vil kunne få samme farge 
som en etnisk ekvatorial afrikaner, bare han får nok sol. I hovedsak 
er fargen bestemt genetisk ut fra mengde melanin, selv om den også 
påvirkes av sol og andre forhold. Et annet forhold som viser at dette 
er genetisk bestemt er hudfargen til andre mennesker som lever ved 
ekvator. Både i Indonesia og Sør-Amerika er hudfargen vesentlig 
lysere selv om det også her finnes variasjon.

Så hvor kommer hudfargen fra? Den kommer fra de to første men-
nesker, Adam og Eva. Adam og Eva var skapt med en rikt og mang-
foldig DNA som åpnet for variasjon hos deres etterkommere. Slik 
som et hvert barnekull i dag også blir unike og forskjellige ble også 
Adam og Evas barn forskjellige. Det er en logisk antagelse at Adam 
og Eva må ha hatt en medium-mengde melanin og dermed vært 
mellombrune i huden for å gi opphav til både lyse- og mørkebrune 
mennesker. Etter flommen og spredningen av folkene fra Babel har 
dette blitt forsterket. Ulike familier ble mer eller mindre isolert da 
de vandret ut til forskjellige deler av verden. Naturlig seleksjon kan 
også ha gjort sitt i denne prosessen. Mennesker med veldig mørk hud 
vil for eksempel fort få mangel på D vitamin i områder med lite sol. 
På samme måte vil personer med veldig lys hud være mer utsatt for 
hudkreft i områder med sterk sol.

å vite sikkert, men trolig 
hadde Adam og Eva en 



132

GUDS VERDEN Trosforsvar for ungdomsskolen

132

Figuren nedenfor viser hvordan foreldrenes gener gir ulike kombi-
nasjoner av utslag i barna. Stor mengde melanin er her illustrert ved 
store bokstaver. Av figuren ser vi også hvordan det naturlige resultat 
av dette er at de fleste etterkommere ender opp med en medium 
fargestyrke.

Først og fremst må likevel genene ha spilt en rolle. Igjen kan det 
være relevant å trekke inn Noahs svigerdøtre. Noen har pekt på at 
Kam må ha hatt en kone som hadde litt mørkere hud enn de andre, 
etttersom hans etterkommere befolket Afrika. Det er ikke umulig. 
Empirien viser også at mens noen litt avsides områder (sett fra Midt-
østen), slik som Afrika sør for Sahara i sør og Skandinavia i nord, 
har endt opp med de henholdsvis mørkeste og lyseste fargene, er de 
aller fleste av menneskene på jorden en farge midt i mellom. Dette 
er naturlig både ut fra et felles opphav av to brune mennesker og fra 
det faktum at de fleste folkene har møttes opp gjennom historien og 
blandet seg med hverandre.

          Mor  
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OPPGAVER
1. Les vedlagte artikkel fra www.tv2.no . Pek på likheter og for-

skjeller mellom det forskerne mener å ha funnet ut og det som 

Bibelen forteller. Basert på det du har lært fra Bibelen om Noahs 

sønner: Hva kan ha vært navnet til mannen som artikkelen 

snakker om? Hvilke forhold gjør at man må ha en viss sunn 

skepsis til slike artikler, selv om den i dette tilfellet langt på vei 

støtter Bibelen?  

2. Forklar kort hvordan man kan spore slektskap i DNA hos hen-

holdsvis menn og kvinner.

3. Forklar hvilke mekanismer som har skapt variasjon i hudfarge 

hos ulike folkegrupper. 

4. Les teksten «lær mer» Hva tenker du om det du har lest? 

5. På siden https://www.yadvashem.org/docs/extracts-from-mein-

Disse er samlet på denne jødiske minnesiden over Holocaust 

og er fremhevet for at vi skal være klar over ideologien og den 

voldsomme antisemittismen som Hitler sto for. Bruk gjerne en 

engelsktime til å lese og oversette noen av disse sitatene. (Gjør 

gjerne et utvalg)

LÆR MER 
Rasisme blir i moderne ordbruk ofte forstått som det å diskriminere, 
forskjellsbehandle eller tenke eller tale nedlatende om en kulturell 
gruppe med en bestemt tilhørighet. Slik sett kan rasisme defineres 
ganske vidt og vi kan snakke om rasisme på ulike plan. Tradisjonelt 
har rasisme handlet om etnisitet. Tradisjonell rasisme handler på 
et litt dypere plan om at man ser på ulike etniske opprinnelser som 
forskjellige i intellekt, psyke eller verdi. Heldigvis er ikke en slik 
tankegang så vanlig lenger. Det har heller ingen vitenskapelig støtte. 
Å påvise forskjeller i for eksempel kognitive egenskaper har vist seg 
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vanskelig. Det finnes rett og slett ikke vitenskapelig grunnlag for 
å være rasist.

Likevel har historien dessverre vist mange eksempler på dette. 
Det kan dessverre heller ikke underslås at evolusjonslæren 
har gitt vann på møllen til slike tanker. Tanken om at den best 
tilpassede overlever og at mennesket stammer fra en apelig-
nende forfar, som levde i Afrika, har uten tvil skapt et bilde av 
noen folkegrupper som mer primitive enn andre. Går vi 150 år 
tilbake i tid vil vi også se kulturelt begrunnet rasisme som en 
del av dette. Tanken blant mange i Europa var at de tilhørte den 
siviliserte del av verden. De så det dermed som sin oppgave å 
sivilisere de mer «usiviliserte» urbefolkningsgrupper, som fantes 
på de fleste kontinent. På den tiden skjedde slikt gjerne gjennom 
erobringer og tvang, noe som førte mye lidelse med seg. 

Men koloniseringen av «de usiviliserte» var ikke bare et kulturelt 
prosjekt. For mange kom det også til å handle om at den «kau-
kasiske rasen» (den hvite rasen) var overlegen de andre rasene, 
slik som den negroide (de fleste Afrikanere), den gule rasen 
(Asiater) og den røde rasen (Indianere). På Darwins tid var dette 
nok et ganske vanlig syn blant de «hvite» i England og Darwin 
selv sto også for dette. Men så innfører han også tanken om «den 
sterkestes rett» eller «survival of the fittest». I en av bøkene sine 
skriver han om avstanden mellom den siviliserte hvite mann 
og de nærmeste slektningene. Han skriver at villmenn som 
negere og australiere i løpet av noen århundrer kommer til å bli 
utryddet og erstattet av kaukasiske menn. Det samme gjelder 
menneskeaper som gorillaer. Den hvite rasen skal bli enda mer 
sivilisert enn den er nå slik at avstanden blir større fra den hvite 
mannen og ned til hans nærmeste «konkurrent», som Darwin 
ser for seg kommer til å bli bavianen. De andre rasene som er 
imellom vil tape i kampen for å overleve.1  

-

-

Martin Luther King (1929-

rettigheter med ikke-vol-

baptistpastor og ble skutt 
og drept i 1968, men opp-
nådde likevel mye av det 
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Også Hitler tenkte i disse baner da han snakket om den nordiske 
og, ifølge ham, overlegne ariske rasen og de jødiske «untermen-
chen» (undermennesker). I tillegg til å henrette 6 millioner jøder 
forfulgte Nazi-Tyskland også andre grupper som sigøynere, 
homofile og psykisk utviklingshemmede. Dette skjedde med den 
hensikt å «sikre» den ariske rasen i kampen for overlevelsen – 
the survival of the fittest – eller «Mein Kampf» som Hitler kalte 
boken sin. I den skriver Hitler blant annet: «Det var og er Jøden 
som bringer negere inn i Rhineland (Del av Tyskland), alltid med 
den samme hemmelige tanken og det klare målet å ødelegge den 
hatede hvite rasen med det nødvendige utfallet av uekte barn, 
for å kaste den ned fra den kulturelle og politiske høyde og for 
selv å reise seg som dens herre.»2 

Ut fra Bibelen har disse rasistiske tankene ingen livsrett. Som vi 
har sett er forskjellene mellom ulike menneskegrupper knyttet 
til adspredelse og parallell mikroevolusjon. Det er altså ingen 
utviklingsmessig eller verdimessig forskjell. Alle mennesker er 
nedstammet fra de samme forfedre. Vi er i familie og har våre 
gener fra det samme utgangspunktet. Også her sier Bibelen og 
vitenskapen det samme.

Viktigst av alt: Alle mennesker er skapt i Guds bilde og elsket 
av Gud. Bibelen er klar på at Gud har villet de forskjellige 
folkeslagene, men den er like klar på at alle mennesker fra alle 
folkeslag har lik verdi og at Gud ønsker at alle mennesker skal bli 
frelst. Faktisk ser vi i Bibelen at Gud vil frelse et folk bestående 
av representanter fra alle folkeslag, stammer, folk og språk. Gud 
er ikke rasist og vi skal heller ikke være det. 

 Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, 

av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto 

for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og 

med palmegreiner i sine hender. Åp 7:9  

-
-

Vashem, senteret til minne 

En gammel illustrasjon av 
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LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

–  lære om og kunne sette ord på Bibelens 
frelseslære

–  kunne gjøre rede for sentrale elementer i hva 
som ligger i at Jesus er Gud og menneske 

–  kunne utforske profetier i det gamle testamente 
og oppfyllelsen av dem i det nye testamente

–  lære om historiske kilder til Jesu liv og virke

–  kunne kritisk vurdere populærkulturelle 
påstander om det nye testamentes troverdighet

5
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23. Verdens frelser 
blir født

Visste du at: 

om en veldig lang periode 
på over 2000 år. Evangeliene 
derimot, er stort sett en 

oppstandelse og strekker seg 

til Matteus, Markus, Lukas og 

-
nesker.

Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, 

og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for 

sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 

JOH 18:37B

JESU FØDSEL

«Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var forlovet 

med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun 

var med barn, ved Den Hellige Ånd.» Matt 1:18

Slik skriver Matteus om omstendighetene rundt Jesu fødsel. Før det 
har han gått gjennom slektstavlene fra Abraham og frem til Jesu 
fosterfar, Josef. Både Marias og Josefs slektslinjer presenteres i det 
nye testamente. Begge var i slekt med Kong David og dermed også 
judeere og av Abrahams ætt. Derfor endte de også opp i Betlehem da 
Jesus skulle bli født. Ved folketelling måtte nemlig hver mann la seg 
innskrive der hans stamfar kom fra. Som Lukas forteller: 

«Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus 

at all verden skulle skrives inn i manntall. Dette var den første inn-

byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han 
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var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, 

sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der, 

da kom tiden da hun skulle føde.» Luk 2:1-  

 Bibelen forteller om historiske hendelser. Jesus, ble født. Han var et 
menneske, født av en kvinne, men samtidig Guds sønn, unnfanget 
ved Den Hellige Ånd. Jesus ble født midt oppi en folketelling. 
Kvirinius var relativt nyansatt som guvernør for Syriaprovinsen i 
Romerriket og et av de første oppdrag han fikk av Keiser Augustus i 
Roma var å gjennomføre en folketelling i området. Målet var trolig å 
finne et godt beregningsgrunnlag for skatteinnkreving. Vi vet ikke 
om Jesus ble regnet med i denne folketellingen, men dersom han ble 
regnet med var det altså for at denne verdens hersker skulle kunne 
kreve ham for skatt.  
 Når Gud lot seg føde til jord handlet det derimot ikke om å kreve 
men om å gi. Jesus ville gi sitt liv for folket, for å frelse dem fra deres 
synder. Det var derfor han kom.

«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal 

frelse sitt folk fra deres synder.» Matt 1:21

Johannes er den av evangelistene som beskriver Jesu fødsel mest 
kortfattet. Hans hovedfokus er hvordan Gud ble menneske, for så å 
bli avvist. Fra begynnelsen av Johannesevangeliet presenteres Ordet. 
Jesus er dette Ordet:

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 

Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham 

er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.» Joh 1:1-3 

Verden er altså skapt ved Jesus, som er Gud, men ikke bare det – 
Johannes fortsetter: 

«Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, 

en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde 

og sannhet.» Joh 1:14 

Her beskrives Jesu fødsel. Ordet ble kjød, det vil si Guds sønn, som 
er Gud, ble et menneske av kjøtt og blod. Gud kom fra himmelen ned 
til jorden og ble inkarnert som menneske. Jesus var, da han levde 
på jorden, sant menneske og sann Gud. Det vil si at han var 100% 
menneske og 100% Gud. Jesus var ikke 50% menneske og 50% Gud, 
men hundre prosent begge deler. Dersom Jesus bare hadde vært 
50% av hver ville han ikke vært fullkomment menneske og heller 
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ikke fullkommen Gud. For at Jesus skulle gjøre den gjerning han var 
sendt for måtte han være begge deler. Vi skal se på forskjellige sider 
av dette i de neste leksjonene.

GUDS PLAN

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt»  

Ef 1:4a

Jesu fødsel skjedde ikke ut av ingenting. Gud hadde planlagt 
ting i detalj lenge før det skjedde. Før han skapte verden og før 
menneskene falt i synd hadde Gud planlagt hvordan han ville frelse 
oss ved Jesu fødsel, død og oppstandelse. Hvordan kunne han gjøre 
det? Guds plan var god. Gud skapte godt. Og han ønsker en kjærlig 
relasjon til mennesker som han skapte i sitt bilde. En slik relasjon 
innbefattet menneskets mulighet til å takke nei. Kjærlighet er ikke 
tvang. Gud ønsker å føre mennesker inn i en gjensidig villet relasjon 
til ham. Kanskje var det ikke mulig uten et fall, bort fra ham?

Like tydelig som Bibelen gir svar på mange spørsmål er det også 
noen svar den ikke gir.

«For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til 

ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, 

likesom jeg selv er fullt ut kjent.» 1Kor 13:12

Guds frelsesplan er likevel åpenbart i Bibelen. Mye av denne planen 
ligger i fortiden og har allerede skjedd. Dette kan vi lese om i Bibelen 
og i historiebøkene. I korte trekk er historien som følger:

Gud skaper Adam, den perfekte mannen, til å leve i perfekt relasjon 
til ham. Adam og Eva synder og hele menneskeheten havner i opprør 
mot Gud. Ondskapen vokser på jorden og Gud setter en midlertidig 
stopper for dette ved å sende flommen over jorden. Noah og familien 
fører slekten videre. Etter at slekten har vokst seg større og har blitt 
spredt ut over jorden velger Gud ut en mann ved navn Abram. Abram 
kommer fra Mesopotamia (dagens Irak) og får av Gud det nye navnet 
Abraham, som betyr far til mange folk. Bibelen forteller at Abrahams 
slekt dyrket avguder, men Abraham kalles av Gud til å forlate sitt 
hjemsted og reise til et ukjent sted, til det landet som Gud vil gi ham. 
Gud velsigner Abraham og knytter en spesiell velsignelse til ham.

Ordforklaringer
Inkarnasjonen: Begrepet 

som et menneske. Jesus 
var sann Gud og sant 
menneske. 

Mesopotamia er det greske 
navnet på området rundt 

Navnet på området som 

dag kjenner som Irak.

Messias

Messias, den salvede, 

tre rollene.
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«Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt 

navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som 

velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg 

skal alle jordens slekter velsignes.» 1Mos 12:2f

Abraham kommer til Kanaans land og slår seg ned der. I Kanaan 
får han sønnen Isak. Isak blir født etter løfte fra Gud og etter at 
Abrahams kone Sara har blitt for gammel til å få barn. Isak blir altså 
født ved et under og er dermed et forbilde på Jesus. Det er han også 
når Abraham blir sendt av Gud for å ofre ham. Gud stopper selv dette 
og lar Abraham ofre en vær i stedet for Isak. Gud setter slik Abraham 
på prøve og velsigner Abraham tilsvarende når han ser hans lydig-
het. Isak får selv to sønner, Jakob og Esau. Det er Jakob som bærer 
med seg Guds løfte videre. Han skal arve landet Kanaan som snart 
får samme navn som Jakob, nemlig Israel. 

Israel betyr «Kjempet med Gud» eller «Gud kjemper». Jakob får dette 
navnet fordi han kjemper med Gud og vinner. Jakob vinner ved å 
søke Guds nåde (Hosea 12:5) og opplever at Gud tar imot ham og 
oppretter sin pakt også med ham. Jakob får 12 sønner.

De tolv sønnene til Israel (Jakob) blir stamfedre til Israels 12 stam-
mer, det som vi normalt i dag kaller jødene. Navnet «jøde» kommer 
strengt tatt fra den ene av de 12 sønnene, nemlig Juda. Det er denne 
sønnen som også er stamfar til Jesus. Jesus er altså judeer, av Juda 
stamme. Av Juda stamme var også mange av kongene i Det gamle 
testamente. Men før vi kommer så langt måtte Israels etterkommere 
en tur til Egypt. Der ble de i 430 år og de ble til et stort folk. Gud 
sendte Josef, en av de 12 sønnene i forveien for de andre til Egypt. 
Josef ble solgt som slave av sine brødre, men endte opp som statsmi-
nister i Egypt og reddet familien fra en stor sultkatastrofe. Da de 430 
årene var til ende sto Moses frem som den lederen Gud valgte for å 
føre folket ut av Egypt og tilbake mot Kanaan. Etter 40 år i ørkenen 
ble det likevel Josva som førte folket inn i det lovede landet. Gud satte 
i første omgang dommere til å styre Israel. Etter hvert fikk folket en 
konge over seg. Den mest kjente kongen var David, av Juda stamme. 
David ble lovet at hans etterkommer skulle herske over Israel for evig.

Israels konger falt inn og ut av avgudsdyrkelse og fulgte i ganske 
liten grad Guds veier. Etter Kong Salomos regjeringstid ble riket delt 
i to. Til sist endte det med at begge de to rikene, Israel og Juda i tur 
og orden ble okkupert av babylonerne og folket bortført som fanger 
til Babylon. Etter 70 år i fangenskap ble likevel folket for en del 
frigitt og sendt tilbake for å bygge opp igjen Jerusalem. 

-
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Gjennom alt dette forberedte Gud verden på Jesu fødsel. Gud 
utvalgte Abraham, Isak, Jakob, Juda og David til å være Jesu stam-
fedre og Gud utvalgte Israel til det folket som skulle bære frem hans 
lovede Messias – frelserkongen. 

Jesus skulle samtidig ikke bare være en frelser for Jødene, selv om 
Gud brukte og bruker jødefolket spesielt i hans plan for å frelse 
verden. Jesus kom for å frelse alle mennesker. Derfor ble Jesu 
disipler sendt ut til alle folkeslag med evangeliet. 

OPPGAVER
1. Forklar ordet «inkarnasjon». Hva legger vi i dette ordet? For-

klar sammenhengen mellom Jesus som Gud og menneske 

og det at Jesus var til før han ble født.  Se Joh 1 over. 

2. Tegn en strek på et liggende A4 ark. Skriv Adam i den ene 

enden og Jesus i den andre enden. Midt på streken skriver du 

Abraham. Midt mellom Abraham og Jesus skriver du David. 

Mellom Adam og Abraham fører du opp Noah litt nærmere 

Abraham enn Adam. Du har nå en foreløpig kronologisk 

oversikt over viktige hendelser i det gamle testamente. Føy 

på så mange navn som du klarer å plassere til riktig tid og i 

riktig rekkefølge.

3. Guds frelsesplan innbefatter hele verden. Hva var det som 

gjorde at han valgte å la sin sønn bli født akkurat i jødefolket? 

(Tips: Les 5Mos 7:6-9) Kan dette lære oss noe om Guds innstil-

ling til oss i dag?

Hovedgaten er preget av søyler 
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LÆR MER 
I Bibelen leser vi følgende:  

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for 

at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet 

har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus 

Kristus, etter sin frie viljes råd» Ef 1:4f

Ut fra dette stedet og andre steder kan vi lese noe om både Guds 
kjærlighet, Guds vilje og Guds plan. Gud har skapt «oss» fordi han 
ville det. Det betyr også at du er villet av Gud. Han har skapt deg 
«i kjærlighet». Hans plan for deg er at du skal blir Guds barn ved 
Jesus Kristus. Dette planla han før verden ble skapt.  
 Dette er ganske store og vidtrekkende ting å ta inn over seg. 
Men det er interessant å se at Bibelen samstemmig vitner om 
dette. Det finnes nemlig noen bilder helt fra begynnelsen som 
viser oss det samme. Allerede før mennesket falt i synd (og slik 
trengte en frelser) ser det ut som Gud viste hvordan han ville frelse 
mennesker gjennom Jesu død på korset. Da Eva ble skapt skjedde 
det ved at Gud lot en dyp søvn komme over Adam og at Gud tok 
et ben fra hans side og bygde Eva. Vi vet ikke om Adam fikk et sår 
etter denne «operasjonen». Kanskje gikk han resten av livet rundt 
med et arr i siden. I så fall ville dette arret minnet han om den 
gang han fikk sin brud Eva. 

Da Jesus døde på korset og oppsto fra graven ble veien til frelse 
åpnet for mennesker. De frelste kalles i Bibelen for Jesu brud 
og slik sett fikk også Jesus sin brud ved at Gud lot en dyp søvn 
(døden) falle over ham. Jesus fikk også et sår i siden. Han ble 
stukket med et spyd i etterkant av korsfestelsen for å sjekke at han 
virkelig var død. 

Historien om Adam ligner historien om Jesus, ikke bare i dette 
punktet, men på en rekke punkter. Dette gjelder også for mange 
andre personer i Bibelen. Guds frelsesplan vises gjennom historien 
og gjennom Bibelen igjen og igjen. Dette viser også noe av Guds 
kjærlighet og ønske om at vi skal forstå og ta imot akkurat dette 
budskapet – at Gud frelser gjennom troen på hans sønns død for 
våre synder. 

Utsnitt av Michelangelos 
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Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal 

dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingen-

ting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. 

JOH 8:28

GUDS SØNN, FØDT AV EN JOMFRU

Det er mange religioner som på en eller annen måte inneholder, eller 
kan inneholde en tro på et menneske ved navn Jesus. Muslimer tror 
på profeten Jesus. Jehovas vitner tror på erkeengelen Jesus og mange 
tror på det gode mennesket Jesus.  I motsetning til alle andre religioner 
lærer kristendommen at Jesus er Gud. Jesus er Gud og Jesus er Guds 
sønn – begge deler. Han er den ene personen i den treenige Gud. Noen 
av de stedene i Bibelen som viser dette ser vi her:

«Jeg og Faderen er ett.» Joh 10:30 (Dette blir sagt av Jesus)  

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som 

ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det 

vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet 

at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har 

Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette 

har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som 

tror på Guds Sønns navn.»  1Joh 5:10-13

24. Guds sønn, 
Adams sønn
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24. GUDS SØNN, ADAMS SØNN

Andre tekster i Bibelen sier noe om Jesu guddommelighet og treenig-
heten indirekte. For eksempel ser vi hvordan dåp skal skje i «Faderens 
og Sønnens og Den Hellige Ånds navn» (Matt 28:19) og mange tilba 
Jesus – når man egentlig bare skal tilbe Gud. (Se f.eks. Matt 28:9) I 
motsetning til engler, som noen ganger ble forsøkt tilbedt, motsatte 
Jesus seg aldri dette – siden han så på seg selv som Gud.

Bibelen tematiserer også dette ved å si at de som ikke lærer at Jesus er 
Kristus (det vil si den lovede Messias) er løgnere og antikrister. 

«Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er 

Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.»  

1Joh 2:22 

«For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus 

er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.» 2Joh 7

Bibelen understreker igjen og igjen at det er viktig å tro på Jesus, ikke 
bare i navnet, men å virkelig ha en relasjon til den virkelige Jesus. Jesus 
understreket selv dette sterkest av alle.

«Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere 

ikke tror at JEG ER den jeg er, skal dere dø i deres synder.» Joh 8:24 

Når Jesus er sann Gud betyr det også at det han sier er sant. Av og til 
blir det hevdet at siden Jesus også var fullt ut menneske hadde han ikke 
mulighet til å besitte Guds kunnskap og visdom. Men det gir ganske 
liten mening å skulle tro på Jesus dersom vi ikke kunne stole på ham. 
Jesus sier også selv at:

«Jeg taler det jeg har sett hos min Far, og dere gjør det dere har hørt 

av deres far.» Joh 8:38 

«For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men 

for å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Joh :38 

Visste du at: 
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«Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har 

sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om 

læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Joh 7:1 f

Spør vi Jesus selv er det ikke tvil om at han taler Guds Ord og er ett 
med Gud. Han er Gud. Ordet var Gud (Joh 1:1). Ordet ble menneske 
(Joh 1:14) og en dag skal Guds Ord komme igjen fra himmelen (Åp 
19:13)

MENNESKESØNNEN

Når Jesus snakket om seg selv brukte han ofte uttrykket Menneske-
sønnen. Uttrykket menneskesønnen finner vi flere ganger også i det 
gamle testamente.

«La din hånd være over den mannen som er ved din høyre hånd, 

over den menneskesønnen du har utvalgt deg» Sal 80:18 

Lest på hebraisk står det egentlig Adamssønnen. Jesus identifiserer 
seg altså med menneskeheten ved å kalle seg Adams sønn. Det er 
ikke så rart. Dersom Jesus virkelig skulle bli ett menneske måtte 
han nesten bli det ved å bli født inn i Adams slekt. For å frelse 
menneskeheten måtte han bli en av oss. Men Jesus kunne jo kalt seg 
Davidssønnen eller Abrahamssønnen. Hvorfor kalte han seg akkurat 
Adamssønnen? Dette var det sikkert flere grunner til. 

1. For det første betyr Adam «menneske». Jesus understreker altså 
ved å bruke dette navnet at han var blitt menneske. 

2. For det andre knytter han seg til Adam. Adam var den som 
hadde vært årsak til menneskehetens fall, Jesus er den som er 
veien til frelse for alle mennesker. Adam er i noen ting et for-
bilde og i andre ting et motbilde på Jesus. De har noe til felles og 
det er noe som skiller dem – og som fremstår som motsetninger. 
Jesus blir et svar på problemet som oppsto med Adam.

3. For det tredje knyttes Jesus med uttrykket menneskesønnen til 
alle mennesker. Alle mennesker er barn av Adam. Jesus ble en 
av oss. Uansett hvilket urfolk eller hvilken befolkningsgruppe 
vi snakker om har alle en felles stamfar i Adam. Dette henger 
også nøye sammen med misjonstanken om å gå til alle folkeslag 
med evangeliet. Fordi alle stammer fra Adam, har alle behov for 
Jesus. I 1 Kor 15:45 kalles Jesus til og med «den siste Adam». 

Ordforklaring
Messias

Kristus er en gresk 
oversettelse av Messias.

Bildet heter Melkisedek, Melkise-
dek er en skikkelse i det gamle 
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24. GUDS SØNN, ADAMS SØNN

4. Sist men ikke minst knyttes Jesus gjennom navnet menneske-
sønnen til en profeti som ofte har blitt kalt protoevangeliet 
fordi det regnes som den første gangen evangeliet ble forkynt 
for menneskene. Profetien kommer frem i det Gud feller en dom 
over slangen i edens hage: 

«Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og 

hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» 

1Mos 3:15

Profetien forteller at en person i Evas ætt skal knuse slangens hode, 
dvs. djevelen og ondskapen. Det er altså en Adams sønn og en sønn 
av en kvinne som skal ta det endelige oppgjøret med Satan. Han, 
Jesus, skal selv få et dødelig hogg i hælen. Jesus skal lide som følge 
av slangens herjing (ondskapen), men slangen (den onde) skal knuses 
helt av menneskesønnen.

Jesus var sann Gud og sant menneske. Som menneske var han under 
samme kår som andre mennesker. Bibelen understreker hvordan 
Jesus ble prøvd i alt, men uten synd. Han møtte menneskelige utfor-
dringer på samme måte som vanlige mennesker, i form av smerte, 
trøtthet etc. Jesus møtte også fristelser til å gjøre imot Guds vilje 
eller tenke onde tanker. Det spesielle med Jesus var at han sto i alle 
slike fristelser. Han ble prøvd i alt, men var uten synd (Heb 4:15). 

I dette ligger også et element av at Jesus måtte bli lik dem han skulle 
frelse. For å frelse mennesker måtte han bli et menneske. Hans 
oppdrag var å ta vår plass og bli vår stedfortreder både i liv og død. 
Han måtte bli prøvd i det samme som oss og leve under de samme 
forhold som oss og så skulle han dø i stedet for oss.

«For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar 

han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han 

kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone 

folkets synder.» Heb 2:1 f

I denne teksten er fokus ikke på Adams ætt, men mer 
spesifikt Abrahams ætt, jødene. Dette henger sammen 
med at Jesus kom som Jødenes konge og Israels frelser. 
Guds plan var å frelse mennesker fra alle folkeslag, men 
for å bli menneske måtte han velge et folk, en slekt og en 
familie å bli født inn i. Da falt valget på Abraham, jødene og 
til slutt Maria. Jesus var med andre ord ikke bare menneske, 
han var også jøde og israelitt. I Bibelen vises derfor også et bilde av at 
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den som tror på Jesus og hører ham til, åndelig sett blir en israelitt 
eller et Abrahams barn. 

«Og hører dere Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger 

ifølge løftet.» Gal 3:29

OPPGAVER
1. Forklar hva som ligger i betegnelsen Messias. Hvorfor brukes 

denne betegnelsen om Jesus (se også forrige leksjon).

2. Forklar hva som ligger i navnet «Menneskesønnen» Hvorfor tror 

du Jesus bruker den tittelen om seg selv?

3. «Jomfrufødsel, hallo?» Mange vil (med god grunn) være 

skeptiske til troen på en jomfrufødsel. Hva vil du legge vekt på 

dersom du skulle forklart troen på jomfrufødselen til en ikke-tro-

ende? (Se også teksten under «Lær mer».) 

Finner du noen symboler i bildet 

jødiske? Bildet heter "Jerusalem, 

-
cios Faucast
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LÆR MER 
Jomfrufødselen er den overnaturlige, men også logiske, forklaringen 
på hvordan Jesus kunne bli født både som Gud og mann. Jom-
frufødselen er et under. Det går selvsagt ikke for en kvinne å føde et 
guttebarn uten en manns medvirkning. Hemmeligheten til troen på 
jomfrufødselen ligger i å bli kjent med barnet. Det er når man blir 
kjent med Jesus som Gud og menneske, som gikk i vårt sted, at man 
også får troen på hans overnaturlige fødsel til jord. 

Som vi tidligere har sett må det rent genetisk et Y-kromosom til for 
å få et guttebarn. Dette Y kromosomet kommer fra faren. Det holder 
altså ikke å kopiere innholdet i en kvinnes gener, dersom man skal 
produsere en mann. Kvinner har ikke genene for mann, mens menn 
så langt vi vet i prinsippet gjennom kjønnscellene har det genetiske 
hovedbidraget for begge kjønn.

Kanskje var forutsetningene dermed litt annerledes første gang et 
menneske ble til ved hjelp av bare ett menneske? Da Eva ble skapt, 
ble hun skapt av Adams side. Kanskje skapte Gud nye gener til Eva 
også? Eller kanskje brukte han utgangspunktet fra Adams gener. Det 
kan vi kanskje ikke vite sikkert, selv om en del tyder på det siste. 
Det vi vet temmelig sikkert er at det å bruke Marias gener til å skape 
Jesus ikke holder. Her må Gud inn med noe nytt for å gjøre det 
komplett. Jesus som Gud og menneske måtte så langt vi kan se også 
genetisk ha opphav både fra Gud direkte og via et menneske. 
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Og han [Jesus] begynte fra Moses og fra alle profetene og  
forklarte for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. 

LUK 24:27 

For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har  
åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. 

AMOS 3:7

25. Messiasprofetier

PROFETIER OM JESU FØDSEL OG LIV

Profetier – eller forutsigelser - kan være av litt forskjellig art. Noen 
profetier er spesifikke – og det skal mye til at de går i oppfyllelse. 
Andre kan være mer generelle og man kan få inntrykket at de kan 
passe på mye forskjellig. I Bibelen finnes det også forskjellige typer 
profetier. For å få en viss oversikt kan vi liste opp noen karakteris-
tiske forskjeller:

- Profetier i GT / NT
-  Oppfylte profetier / Profetier som enda ikke er oppfylt /Profe-

tier som oppfylles kontinuerlig
- Messiasprofetier / Andre profetier 
- Profetier om forhold som ikke kan påvirkes / profetier om 

forhold som kan påvirkes aktivt
- Generelle profetier / spesielle profetier
- Profetier i GT som bekreftes oppfylt i NT / Profetier i GT som 

ser ut til å være oppfylt i NT
- Direkte profetier / Forbildehandlinger
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- Sanne profetier / Falske profetier (Profetier som ikke slår til 
eller på annen måte er løgn)

Det gamle testamente inneholder en rekke profetier om Jesu fødsel 
og liv. Mange av profetiene i GT blir omtalt i NT. Da står det for 
eksempel slik: 

«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal 

frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli 

oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: Se, jomfruen skal bli 

med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – 

det betyr: Med oss er Gud.» Matt 1:21-23 

Her er det egentlig to profetier. Den første setningen er en profeti 
gitt i en drøm til Josef om at Maria skal få en sønn (etter at han 
allerede vet at hun er gravid). Så kommer en kobling til en 700 år 
gammel profeti om at en jomfru skal få en sønn (Jes 7:14). Noen vers 
lenger ute har begge profetier gått i oppfyllelse og Sønnen har fått 
navnet Jesus. Etter hvert kalles han også Immanuel ettersom man 
forstår at dette barnet virkelig er «Gud med oss». 

Visste du at:
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Det er vanskelig å påvirke forhold rundt sin egen fødsel. Ingen av 
oss har bestemt hvor vi skulle bli født, når og av hvem. Det finnes 
en profeti om at Messias skulle ri inn i Jerusalem på en eselfole (Sak 
9:9). Hvem som helst kunne egentlig ha oppfylt den profetien og 
dermed prøvd seg på en påstand om å være Messias. Slik er det ikke 
med profetier som omhandler detaljer rundt en persons fødsel. Men 
slike Messiasprofetier finnes også: 

Sted for fødsel (Forutsagt av profeten Mika ca. 700 år f.kr): 

«Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tuse-

ner! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over 

Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager.» Mika 5:1

Tid for fødsel (Forutsagt av Daniel ca. 500 år f.kr):

«Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som 

i all evighet ikke skal ødelegges.» Dan 2:44a 

(Sammenhengen dette verset står i viser at det var i verdensriket 

som oppsto etter det greske riket at Jesus skulle bli født – altså 

under det romerske riket.)

Slekt (Forutsagt til Kong David ca. 1000 f.kr):

«…da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og 

jeg vil grunnfeste hans kongedømme….jeg vil trygge hans konge-

trone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn… 

Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, 

og din trone skal være grunnfestet til evig tid.» 2Sam 7:12-1  

De tre overstående profetier passer på Jesus. Han ble som vi har 
sett født i Betlehem, under Romerriket og i Davids slekt. Dette var 
nøyaktig forutsagt mange hundre år før det skjedde. Vi legger merke 
til at profetiene ikke omtaler en generell «konge» eller «mann» men 
at de innbefatter Gud selv eller Guds sønn (en som er Gud lik). Det 
er en som er «fra evighets dager» som skal bli født i Betlehem. Hans 
rike skal bestå «i all evighet» og Davids etterkommer skal også være 
«min sønn» sier Gud til David. Noe av det samme ser vi også i denne 
kjente juleprofetien:

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på 

hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, 

Evig Far, Fredsfyrste.» Jes 9:  



153

DEL 5 STEDFORTREDER

153

25. MESSIASPROFETIER

PROFETIER OM JESU DØD OG 
OPPSTANDELSE

Noen profetier blir oppfylt mer enn en gang. Noen kan først få en 
delvis oppfyllelse og så en helhetlig oppfyllelse. Eller de kan få først 
en åndelig oppfyllelse og så en bokstavelig oppfyllelse. 

I Jes 52 leser vi følgende:

«Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og 

opphøyet og være meget høy.» Jes 52:13 

At Messias, som dette tekstavsnittet i Jesaja handler om, skal bli 
oppløftet kan bety forskjellige ting. Det ser vi også at det gjør, ut fra 
hva som skjedde med Jesus. I Fil 2:9 leser vi om Jesu oppstandelse og 
opphøyelse i etterkant av korsfestelsen:

«Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet 

som er over alle navn» Fil 2:9 

Her blir ordet «opphøyet» brukt om den oppreisningen Jesus får 
etter sin død. Leser vi derimot i Johannes 3:14 leser vi om at Jesus 
blir «opphøyet» på korset, han blir altså korsfestet.

«Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneske-

sønnen bli opphøyet» Joh 3:14 

Ut fra disse tekstene er det altså god grunn til å si at Jesajas profeti 
om opphøyelsen av Messias peker frem både mot Jesu korsfestelse 
og oppstandelse. Men hva med Jesu himmelfart? Jesaja sier jo at 

Ordforklaring
Profeti: 

kommer med en slik 

«Profetisk tale» kan 
derimot også vise til 
det å tale sannhet. 
Særlig gjelder dette 
dersom man (som en 

ordelag. Da kan vi også 

ikke så. Da handler det i 

-

hva som skulle skje på 

Reist til minne om historien om 

Slangen som ble reist av Moses 

til kunnskap om godt og ondt, og 

ta på seg verdens synd og dø på 
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han skal bli «oppløftet». Vi kan ikke utelukke også en slik tolkning. 
Og Jesu opphøyede stilling fortsetter i himmelen hos Gud. Dersom 
vi hadde lest videre i Fil 2:10 og 11 hadde vi lest om at hvert kne en 
dag skal bøye seg for Jesus og hver tunge bekjenne hans ære. Noe av 
oppfyllelsen fra Jes 52 ligger kanskje slik sett fortsatt i fremtiden.

Profetene skjønte nok ikke alltid selv dybden i det de sa og skrev. De 
så fremover og skimtet noe der fremme, så langt som Gud åpenbarte 
beskrev de det de så. Noen har sammenliknet dette med fjelltopper. 
Når vi ser på et fjellandskap ser vi kanskje flere topper. Der er likevel 
ikke lett å se avstanden mellom toppene. Noen ganger kan til og med 
to topper se ut som én. For Jesaja var det nok noen ganger slik. Han 
så at Messias skulle bli opphøyet, men ikke akkurat hvordan og når 
og hvor mange ganger i økende grad dette skulle bli oppfylt. Men det 
ser ut som han visste at det han sa og skrev skulle bli til hjelp for oss 
i dag (1Pet 1:12). 

Det er til sammen mange profetier i Bibelen om Jesu død og opp-
standelse. Her er noen detaljer:

Disse og andre profetier stemmer godt på Jesus. Mange profetier er 
også kommentert i det nye testamente der oppfyllelsen er beskrevet. 
Et interessant eksempel er nr. 7 der David skriver om at hender og 
føtter gjennombores. Dette skjedde da Jesus ble korsfestet. Jesus 
fikk nagler gjennom hender og føtter og ble slik spikret til korset. En 

Eselryggen vitner sammen med 

Profeti om Messias Bibelhenvisning Gitt ca. år Oppfylles av 
Jesus

1. Han skulle ri inn i Jerusalem på et esel. Sakarja 9:9 500 f.kr Joh 12:14

2. Han skulle sviktes av en venn. Salme 41:10 1000 f.kr Luk 22:47

3. Han skulle sviktes for 30 sølvpenger. Sakarja 11:12-13 500 f.kr Matt 26:15

4. Han skulle bli slått og spyttet på. Jesaja 50:6 700 f.kr Matt 26:67

5. Han skulle behandles som en forbryter. Jesaja 53:12 700 f.kr Mark 15:27

. Han skulle lide og dø i stedet for andre. Jesaja 53:4-12 700 f.kr Matt 20:28

7. Hender og føtter skulle gjennombores. Salme 22:17 1000 f.kr Apg 2:23

8. Hans klær skulle kastes lodd om. Salme 22:19 1000 f.kr Joh 19:24

9. Jesaja 53:12 700 f.kr Luk 23:34

10. Han ropte i gudsforlatthet. Salme 22:2 1000 f.kr Mark 15:34

11. Han skulle legges i en rik manns grav. Jesaja 53:9 700 f.kr Matt 27:57-60

12. Han skulle stå opp fra de døde. Salme 16:10 1000 f.kr Matt 28:6
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interessant ting her er at dette trolig var en helt ukjent henrettel-
sesmetode på Davids tid. Jødene brukte vanligvis steining om noen 
skulle henrettes. Romerne henrettet kriminelle ved korsfestelse. 
Dette gir en særlig langvarig og pinefull død som også innebar en 
offentlig ydmykelse av den kriminelle. David skrev om dette trolig 
uten å vite hva han skrev om. Likevel brukte Gud ham og mange av 
GTs profeter til å peke på Jesus og det han skulle gjøre for oss.

«For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de 

hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» 2Pet 1:21

OPPGAVER
1. Forklar hva en profeti er og hvordan vi kan skille mellom 

ulike typer profetier.

2. Hva tenkte profetene som profeterte om fremtiden? Visste/

trodde de at Messias ville komme? Hva tenkte de om oss og 

deres tjeneste med å skrive ned profetiene? (Les 1Pet 1:10-12 

for å svare) 

3. Hva forteller profetiene oss om den forskjellige måten Jesus 

kommer til verden på ved hans første og andre komme 

(hans gjenkomst)? (Sammenlign Jes 7:14 og Jes 9:6 med 

f.eks. Apg 1:11)
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LÆR MER 
De vise menn fulgte en stjerne for å komme til Betlehem. Det 
har vært mye spekulasjoner om hva slags stjerne dette var. 
Kanskje var det to planeter som ved flere anledninger sto «over» 
hverandre og laget det som så ut som en ekstra stor stjerne eller 
kanskje var det andre forhold. Vi kan ikke vite det sikkert. En 
annen ting vi faktisk vet er at de vise menn også fikk hjelp av 
Bibelen for å finne Jesus. Da vismennene kom til Israel gikk de 
ikke rett til Betlehem, men til Herodes’ slott. Her måtte de få 
hjelp av de skriftlærde for å få vite hvor Messias skulle fødes. 
Her var konklusjonen utvetydig. Selv om de skriftlærde ofte 
strevde med å tro på Jesus var de helt tydelige på at det gamle 
testamente sa at Messias skulle bli født i Betlehem. Dermed gikk 
de vise menn resten av veien og fant barnet i krybben.

Men kanskje var dette ikke første gang vismennene lette i Bibe-
len etter svar? Mest sannsynlig kom vismennene fra Babylon, 
landet i øst. Der hadde de nok studert forskjellige gamle tekster 
for å oppnå den klokskapen de var beryktet for. Kanskje hadde 
de også lest Daniels bok. Daniel var nemlig sjef for vismennene 
i Babel i sin tid. I denne leksjonen siterte vi Daniels bok om at et 
evig rike skulle opprettes av himmelens Gud i Romerrikets tid. 
Det er slett ikke umulig at de vise menn som kom til Jesusbarnet 
hadde lest i Bibelen, sett stjernen og siden fått enda mer hjelp 
av Bibelen før de til slutt fant Frelserkongen. Vise unge menn og 
kvinner i dag leter også i Bibelen etter svar. Bibelen er fortsatt en 
spennende bok!
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26. DEN HISTORISKE JESUS

2 . Den historiske Jesus

Ettersom mange alt har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting 

som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra 

begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, så har også jeg nå gått 

nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å 

lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist. 

DET NYE TESTAMENTES 
MANUSKRIPTER

Lukas beskriver i begynnelsen av sitt evangelium noe av den 
bakgrunnen som førte til at han begynte å skrive Lukasevangeliet. 
Lukas understreker hvordan han nøye har gått gjennom alt som er 
skrevet til nå og hvordan det han skriver er basert på øyenvitne-
skildringer. Lukas var utdannet lege og gjorde et grundig arbeid. 
Han skrev både Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger. Den siste 
boken kunne han skrive ettersom han en tid reiste sammen med 
Paulus og fikk et godt innblikk i det han drev på med.

I Bibelen har vi fire evangelier. Johannes evangeliet skiller seg litt ut. 
Det har viet større plass til Jesu død og oppstandelse og har et større 
fokus på å vise hvem Jesus er og hva han betyr, enn på bare å fortelle 
hva som skjedde med og rundt ham. 

Synoptiske evangelier
De tre andre evangeliene ble trolig skrevet først: Matteus, Markus og 

Visste du at: 
 

lag halvparten så stort som 

etter Jesus den dag i dag. Både 
det gamle og det nye testa-

utgravninger som minner deg 

oppholdt seg. Takket være et 

mange arkeologiske gjenstan-
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Lukas. Disse tre evangeliene har en del likt stoff og blir derfor kalt 
de synoptiske evangelier (Syn-opse – å se sammen). Ettersom Lukas 
skriver i sin innledning at han baserer seg på andre skrevne kilder er 
det rimelig å anta at han kan ha hatt tilgang til Matteus og Markus 
evangeliet når han skrev sitt.

Mange han nok lurt på hvorfor vi har tre/fire evangelier i Bibelen 
som forteller omtrent det samme. Ved første øyekast kan det virke 
litt bortkastet, men ved nærmere øyesyn lærer vi ganske mye av 
det. De fire forfatterne har alle litt forskjellig synsvinkel. Skal du 
spille inn en film kan det i noen scener være nok med ett kamera 
og én kameravinkel. Men i viktige scener er det som regel nyttig å 
bruke flere kamera og belyse hendelsene fra ulike vinkler. Slik er det 
i Bibelen med den delen av historien som handler om Jesu fødsel, 
liv, død og oppstandelse. Disse scenene er «filmet» fra ulike vinkler, 
med ulike perspektiv og med litt ulik avstand (i tid) til hendelsene. 
Dette gjør også at det er vanskelig å se bort fra troverdigheten av 
begivenhetene. Jesu liv, død og oppstandelse er godt dokumentert. 

Et annet bilde vi kan bruke er fra rettsalen. Når vi spør om hvorvidt 
historien om Jesus virkelig stemmer, er det her fire ulike vitner som 
underbygger troverdigheten. Dersom disse fire vitnene hadde sagt 
nøyaktig det samme hadde det ikke styrket, men svekket trover-
digheten til vitneutsagnene. Helt like vitneutsagn tyder nemlig ofte 
på samarbeid og avtalt spill. Når fire ulike vitner derimot forteller 
samme historien, men med litt ulikt fokus, litt ulike detaljer tatt 
med og utelatt og med litt forskjellig språk, er det med å underbygge 
troverdigheten av at hendelsene faktisk skjedde og at vitnene faktisk 
gjenforteller det de hørte og så.

Ordforklaring
Synoptiske evangelier: 
De tre evangeliene etter 
Matteus, Markus og 

litt ulike vinkler

Eldgamle oliventrær i Getsemane-
hagen, muligvis har de samme 
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Manuskripter
De bibelske manuskriptene er skrevet enten på papyrus eller 
pergament. Papyrus ble produsert av strå som ble kappet ved Nilen 
og flettet til små matter. Disse kunne etter litt behandling brukes 
til å skrives på. En annen metode som var litt lettere tilgjengelig var 
å bruke geiteskinn. Et geiteskinn måtte behandles over litt tid for å 
bli godt som skrivepapir. Av ei god geit fikk du to flotte store ark av 
skinnet – to pergament.

Manuskriptene ble over tid slitt og de måtte kopieres. Denne 
kopieringsprosessen var også møysommelig arbeid og ble grundig 
ivaretatt for at kopiene skulle bli så nøyaktige som mulig. I dag 
finnes trolig ingen originaler, men det finnes nærmere 5800 manus-
kripter eller biter av manuskripter bare til det nye testamente. Dette 
er et overveldende stort antall. Tekstene er funnet ulike steder og det 
finnes også noen gamle oversettelser til forskjellige gamle språk. Det 
eldste hele nye testamente som finnes i dag heter Codex Sinaiticus og 
er, som navnet tilsier, funnet i Catharinaklosteret på Sinaihalvøya i 
Egypt. Dette manuskriptet er skrevet på pergament og er fra rundt 
år 300. 

Det eldste fragmentet (biten) som er funnet er datert til å stamme 
fra år 125 e. Kr. Denne biten ble også funnet i Egypt og etter 
systemet for registrering av slike tekster har den fått navnet P52. 
P52 fragmentet er så ødelagt at det bare består av en liten bit – så 
liten at den bare inneholder noen få halve setninger. Det er likevel et 
interessant vers som kommer sentralt frem, når det overhengende 
spørsmålet er, om vi virkelig kan stole på Bibelens ekthet. Verset er 
fra siste halvdel av Johannes evangeliet 18:37 der Jesus snakker til 
Pilatus som snart skulle korsfeste ham: 

«Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal 

vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 

Joh 18:37b

Dersom vi sammenligner Jesus med en annen historisk og omtrent 
samtidig person ser vi noe interessant. Julius Cæsar var romersk 
keiser fra omtrent år 100 f.kr. Han lot skrive flere bøker som vi i dag 
har kopier av. Men bøkene hans finnes det bare 9 gamle kopierte 
manuskripter av og kopiene er skrevet rundt 900 år etter originalen. 
Sammenlignet med historien om Jesus er altså historien om Cæsar 
langt dårligere dokumentert. Likevel tviler de færreste på historien 
om Cæsar, mens mange gjerne vil sette spørsmålstegn ved historien 
om Jesus. 
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Bibelen forteller i aller høyeste grad om Jesus som en historisk person. 
Men kan vi egentlig bevise at han eksisterte? Mange har spurt seg om 
det. I nyere tid har det noen ganger hendt at ateister har benektet at 
Jesus virkelig eksisterte. Det er likevel en uvitenskapelig påstand. 

Vi vet fra en rekke kilder at Jesus eksisterte. Først og fremst vet vi det 
gjennom troen på Jesus og Bibelens vitnesbyrd (Joh 14:21).  Men det 
finnes også andre kilder. 

Før vi skal nevne noen av dem må vi likevel også se på noen forhold. 
Den svenske apologeten Stefan Gustavson lister opp 5 punkt som er 
gode grunner til at vi egentlig skulle forvente å finne ganske lite stoff 
om Jesus.

 Ut fra overstående ser vi at det ikke er mye grunn til å skrive om 
Jesus i hans samtid om man ikke faktisk trodde på ham. I ettertid er 
det naturligvis mange som har skrevet bøker om Jesus også uten å tro 
på ham. Dette kommer av den virkningshistorien hans liv fikk. Mens 
Jesus fortsatt vandret på jorden var han derimot ofte relativt anonym. 

Likevel har flere historikere skrevet om ham: 

Flavius Josefus (ca. 37-100) 
Josefus var en jødisk historiker som ble født rett etter Jesu tid. Han 
bodde store deler av livet i Jerusalem. Josefus omtaler Jesus to steder 
(Bok 18 og 20) Han omtaler også Johannes Døperen (18:116ff). Den 
ene gangen Jesus omtales er det i en bisetning i forbindelse med 
henrettelsen av Jakob, Jesu bror og noen andre. Jesus nevnes for å 

Tiden som 
offentlig person

Jesus var bare offentlig «aktiv» i rundt 3 år av sitt liv. Den største delen av livet levde han i 
anonymitet. 3 år er en ganske kort periode å sette spor etter seg. I tillegg ba Jesus av og til 
disiplene om ikke å si noe om det han hadde gjort.

Stedet Jesus var mest på landsbygda i Israel, mens verdensmetropolen på den tiden var Roma.

Forholdet til 
myndighetene

Jesus var ikke veldig kontroversiell i forhold til myndighetene. Det var for det meste de 
religiøse jødene han provoserte. Han var altså ikke en viktig person for de regjerende 
romerne.

Jerusalems 
ødeleggelse

Jerusalem ble i både år 70 og år 135 e.kr. gjenstand for store ødeleggelser. Jødene ble 
spredt ut i verden. Det var vanskelige forhold å ta vare på historisk materiale i. 

Historikernes 
fokus men heller i politiske forhold.
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26. DEN HISTORISKE JESUS

forklare hvem denne Jakob var. Trolig er også referansen til Jesus en 
forklaring på hvorfor disse ble drept av jødenes høye råd. De trodde 
på Jesus, og forkynte nok også om ham. I bok 18 kap 3 omtales Jesus 
mer direkte. Her forteller Josefus om en vis mann og lærer som gjorde 
store gjerninger, men som ble korsfestet av de jødiske lederne. Likevel, 
skriver han, opphørte ikke kjærligheten til ham blant dem som elsket 
ham fra begynnelsen. Han forteller også at flokken av de som kalles 
kristne, oppkalt etter Jesus, enda ikke er forsvunnet.

Tacitus
Tacitus var romer, bodde i Roma og skrev om de politiske forholdene 
der. Ikke mye taler for at han skulle omtale noe som hadde med Jesus å 
gjøre. Likevel nevner også han både Jesus og de kristne. Av de romerske 
historikerne som skrev om Jesu tid og som vi har bevarte skrifter fra, 
er han den som kommer nærmest i tid etter Jesus. Dersom noen skulle 
ha skrevet om Jesus måtte det være ham, men generelt kan vi si at 
sannsynligheten for det var ganske liten. 

Det som får Tacitus til å nevne de kristne er bybrannen i Roma i år 64 
e.kr. Dette var en hendelse som fikk politiske konsekvenser. Keiseren, 
Nero, ble nemlig mistenkt for å ha tent på deler av byen for å kunne 
bygge større palass til seg selv. Nero måtte til slutt legge skylden på 
noen andre for å få bort mistanken fra seg selv. Nero skyldte på de 
kristne. Det er dette Tacitus skriver om, ca. 50 år senere i år 116 e.kr. 
Selv om Tacitus avslører Neros onde planer kommer det også tydelig 
frem at han absolutt ikke liker de kristne. Han skriver følgende: 

«For å gjøre slutt på ryktet så Nero etter noen å legge skylden på, og 

de som for sine skammeligheter var en forhatt gruppe mennesker 

straffen. Lederen deres, Kristus, hadde under Tiberiuś  regjering blitt 

korsfestet av prokuratoren Pontius Pilatus, og deres fordervende 

overtro som for et øyeblikk var knust, brøt igjen ut, ikke bare i Judea 

der dette onde oppsto, men sågar i byen [Roma], der alle veder-

styggeligheter, all usedelighet strømmer sammen fra ulike hold og 

vinner tilhengere.»1 

Både Josefus og Tacitus, en jødisk og en romersk historiker nevner 
Jesus og de kristne. Det er nyttige bekreftelser fra ikke kristne kilder 
og greit å kjenne til. De mest relevante opplysningene finner vi likevel 
i kildene fra de menneskene som faktisk levde hver dag sammen med 
Jesus, i evangeliene og de andre bibelske skrifter. Bibelen er pålitelig 

bybrannen i Roma 
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i seg selv, ikke bare på grunn av menneskers vitnesbyrd, men fordi 
Guds Ånd virket gjennom profetene og apostlene som skrev. Bibelen 
er troverdig fordi den er Guds ord.

OPPGAVER
1. Hva menes med synoptiske evangelier? 

2. Forklar hvordan de bibelske håndskriftene har blitt til.

4. Forklar hvorfor Tacitus sine skrifter er en god bekreftelse på at 

Jesus har eksistert? Hva lærer vi ut fra det han skriver om når 

Jesus ble korsfestet? 

5. En venn hevder Jesus aldri har eksistert. Hva vil du si til ham? 

Drøft hvor langt/kort du kommer med rasjonelle eller logiske 

argument. (Med andre ord: Kommer tro inn i bildet i dette 

spørsmålet?)  

Bildet viser romernes 
plyndring av Jerusalem  
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26. DEN HISTORISKE JESUS

LÆR MER 
Arkeologi
Sammen med bibelske og teksthistoriske argument for 
evangelienes troverdighet finnes også en rekke arkeologiske 
argument. Geografiske steder og navn har blitt avdekket og 
utgravninger har kastet lys over forholdene i nytestamentlig 
tid. Et eksempel på dette er byen Nasaret. Til tross for at det i 
dag er et kjent navn var det på bibelsk tid et nokså ubetydelig 
sted. Det er derfor ikke nevnt i flere kilder fra samme tid og 
noen har ment at byen ikke eksisterte før en stund etter Jesu 
tid. Nyere utgravninger i Nasaret har likevel vist at det var 
jødisk bosetting der også i det første århundret etter Kristus. 

Et annet eksempel er oppdagelsen av det som trolig var Peters 
hus i Kapernaum. Det første man fant her var en åttekantet 
kirke fra omtrent 500 år e.kr. Her er det kristen «graffiti» på 
steinene som viser ganske tydelig at det var en kristen kirke. 
Så viste det seg ved nærmere utgravninger at denne kirken var 
bygget oppå ruinene av en annen kirke som igjen var bygget ut 
fra et bolighus. Dette kan altså ha vært selve det stedet der de 
kristne møttes fra starten og der Jesus også en tid bodde. 

Et tredje eksempel er Siloadammen som er omtalt i Johannes 9, 
men som lenge var uoppdaget. Det var ikke før i 2004 man plut-
selig snublet over det som man sommeren 2005 kunne fastslå 
var Siloadammen. I dag kan man gå tur gjennom en over 500 
meter lang vanntunell i fjellet frem til Siloadammen. Denne 
tunellen ble gravd av kong Hiskia 700 år f.kr. (2Kong 20:20) og 
ligger der den dag i dag. En inskripsjon i tunellen som forteller 
om byggingen, samstemmer med Bibelen også her.

over det man tror er ruinene av 

 
Hiskiatunellen der 
inskripsjonene 
om byggingen ble 

siden - akkurat slik 
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«Det er fullbrakt»
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SONING

LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

–  kunne forklare sentrale elementer i kristen 
teologi ut fra Bibelens lære

–  kunne gjøre rede for betydningen av Jesu 
oppstandelse som historisk begivenhet

–  lære om reformasjonen og dens betydning for 
kristne i dag

–  kunne kritisk evaluere akademiske retningers 
forsøk på å trekke Jesajabokens ekthet i tvil

–  kjenne til jødiske og kristne lesninger av det 
gamle testamente generelt og Jesaja 53 spesielt 

165
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LIVET ER I BLODET

Skapelsen
Når hører vi første gang i Bibelen om liv? Er det når Gud skapte 
himmel og jord? Er det når han skaper plantene? Er det når han 
skaper fisk, fugler eller pattedyr? Eller er det når han skaper 
menneskene? 

Det første livet er naturligvis Gud selv. Gud er levende og har alltid 
vært til. Han har også skapt alt liv på jorden. Når Gud skaper plan-
tene lar han dem gro frem av bakken. Skapelsesberetningen bruker 
ikke ord som «levende» eller «i live» om dem. Også resten av Bibelen 
har stort sett denne tilnærmingen. Blomster, gress og trær vokser, 
frør seg, setter avleggere, visner og spirer på nytt, men planter dør 
ikke på samme måte som dyrene, fordi planter heller ikke lever på 
samme måte som dem. 

Da Gud derimot skapte dyrene skapte han det Bibelen kaller «levende 
sjeler». En del av det som kjennetegner dette er livspusten, altså 

27. Liv og død i Bibelen

Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange 

ganger fram de samme ofrene, de som aldri kan bære bort 

synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, 

og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. 

HEB 10:11F
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27. LIV OG DØD I BIBELEN

åndedrettet. Men senere i Bibelen lærer vi at livet, det levende, også 
henger sammen med blodet. Livet, sjelen er i blodet. (3Mos 17:11) 

I begynnelsen, før syndefallet og døden inntraff, var mennesker og 
dyr vegetarianere. For at mennesker skulle spise et dyr måtte det dø. 
Det skjedde ikke før etter syndefallet. Det første dyret som døde i 
hele verdenshistorien var det dyret Gud slaktet for å gi klær til Adam 
og Eva. Adam og Eva hadde syndet og prøvde å kle seg med blader. 
Selv om de gjorde så godt de kunne gikk de likevel og gjemte seg når 
Gud kom. De skjønte at de dypest sett var nakne og ute av stand til å 
stå foran Gud. 

Likevel oppsøkte Gud dem. Han slaktet et dyr. Dyret måtte dø, det 
måtte blø ut, miste livet og dø. Da ble det klær til Adam og Eva. Deres 
nakenhet ble dekket av livet til et uskyldig dyr. Hele denne historien 
peker fremover mot Jesus. Jesus var den som måtte dø for å frelse 
mennesker. Det var hans blod som måtte flyte og hans legeme som 
måtte dø. 

Soning
Da Jesus døde på korset sonet han straffen for alle menneskers 
synder. Noen ganger snakker vi om soning av straff også i dagligtale. 
Forbryteren må sone straffen sin, det vil si at straffen, enten det 
er fengsel eller henrettelse, må gjennomføres slik at forbryteren 
«betaler» for den skaden han har gjort. Den store forskjellen når det 
gjelder soning av straffen for menneskers synder i Bibelen er at Jesus 
ikke selv var forbryter. Da Jesus døde på korset sonet han straffen 
til alle mennesker. Han selv hadde ikke noe å sone. I stedet overtok 
han straffen til alle mennesker og sonet i stedet for oss. Slik ble 
straffen gjennomført, mens de virkelige forbryterne gikk fri. Det er 
det samme prinsippet som ligger til grunn for ofringen i det gamle 
testamente. Offerdyret skulle dø og ofres til soning for å dekke over 

Visste du at: 
 

V
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folkets synder. Dette skulle skje som forbilde på det fullkomne og 
eneste gjeldende offer, Jesus.

Forsoning
Soningen av verdens synd fører til forsoning mellom Gud og 
mennesker. Den som tar imot Jesus blir forsont med Gud, det vil si 
at det gode forholdet til Gud blir gjenopprettet. For at forbryteren 
(det enkelte menneske) skal gå fri og slippe straffen for sin egen 
synd, kreves det altså at det mennesket tar imot og bekjenner seg til 
Jesus og hans soning. Slik blir mennesket forsonet med Gud og får 
fellesskap med ham. Fortapelsen er å miste fellesskapet med Gud. 

Spise blod?
For jødene var og er det utenkelig å spise blod. Det gamle testamente 
er fullt av advarsler om ikke å spise forskjellige ting, og særlig blod. 
Grunnen er ganske enkelt at livet, eller sjelen, er i blodet. Gud ville 
ikke at de skulle innta dette og bli urene. 

Det er derfor ikke underlig at det vakte sterke reaksjoner når Jesus 
inviterte til å drikke hans blod og spise hans legeme (Joh 6). Jødene 
som hørte Jesus tale om dette ble provosert og vendte seg fra ham. 
Likevel fastholdt Jesus et radikalt budskap:

«Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere 

ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke 

liv i dere!» Joh :53

Med en liten omskriving av Jesu ord kan vi igjen si: Livet er i blodet. 
I det gamle testamente var det blodet fra offerdyrene som sonet for 
folkets synder. På samme måte soner Jesu blod og livet i blodet for 
alle menneskers synder. Kristne spiser og drikker Jesu legeme og 
blod i nattverden. På den måten får vi del i Jesus og det han har gjort 
for oss.

«For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypper-

stepresten til soning for synd, men kroppene deres blir oppbrent 

utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige 

folket ved sitt eget blod.» Heb 13:11f 

«I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har 

elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» 1Joh 4:10

Ordforklaring
Sjel:
om det levende Gud 

-

som er levende og som 
har sjel eller vitalitet.

Soning: Det som skjer når 

den som tar den på seg.

Forsoning: Det som skjer 

-
len lærer at Jesus sonet 

med Gud.
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NATTVERDEN

Påskemåltidet
Den siste kvelden før Jesus ble tatt til fange og korsfestet brukte han 
sammen med disiplene til å feire påskemåltidet. Påskemåltidet er et 
minnemåltid om da Gud førte israelsfolket ut av Egypt. Israels folk 
hadde vært undertrykt der i 400 år. Da Gud fridde dem ut påbød han 
dem å slakte et lytefritt lam (det vil si et lam uten feil eller handicap). 
Lammet skulle spises natten før utferden og blodet fra lammet 
skulle smøres på dørstolpene av huset. Slik skulle Israel reddes fra 
døden. Gud sendte nemlig en engel gjennom landet for å ramme alt 
førstefødt med døden. Dette var den siste av de ti plager Gud førte 
over Egypt for å få dem til å gi Israel fri. De husene som hadde blod 
på dørstolpene ble frelst. 

Jødenes påskemåltid feires til minne om dette. Men hendelsen peker 
igjen fremover mot Jesus. Jesus er påskelammet som ble slaktet. De 
som tror på Jesus og har hans blod på sine hjerters dørstolper blir 
frelst. 

Det var under dette måltidet Jesus innstiftet nattverden:

«Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen 

tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er 

mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes 

forlatelse.» Matt 2 :2 -28

Nattverden
Nattverden er det måltidet Gud ga sine disipler som et minnesmåltid 
om hans frelse da han ga sitt legeme og blod – sitt liv – da han døde 
på korset. Når den troende tar imot og spiser og drikker brødet og 
vinen i nattverden er det Jesu legeme og blod som inntas. Ved dette 
måltidet får den troende på en både synlig og usynlig måte del i 
Jesus. Jesu liv (som er i blodet) blir gitt til den som tar imot det i 
tro. Å avvise nattverden blir derfor som å avvise Jesus. Jesus påbød 
hans disipler å feire nattverd. Gjennom hele kirkens historie har 
derfor nattverdsfellesskapet vært en del av den kristne gudstjeneste-
feiringen. Det er et fellesskapsmåltid som forener den troende med 
Jesus og dermed også de troende med hverandre. I dette måltidet 
får vi sammen del i Jesu død og livet som blir vårt i kraft av Jesu 
oppstandelse fra de døde.
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OPPGAVER

historien da døden inntraff?

2. Hva er forskjellen på soning og forsoning? Hva tror du er grun-

nen til at ordene ligner på hverandre på norsk?

3. Hvorfor feirer jødene påske? Hvorfor tror du lammet i påske-

måltidet skulle være lytefritt (uten feil)? (Tips: Se Heb 9:14)

4. Forklar med enkle ord hva nattverd er? Hvorfor mottar en 

troende nattverd?

Leonardo da Vinci (1452-1519) - 
The Last Supper (1495-1498)
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LÆR MER 
Gjennom kirkens historie har nattverden blitt praktisert litt ulikt. 
Noen sender i dag nattverdselementene (brød og vin) fra person 
til person slik at alle som vil får. Andre lar presten eller en annen 
forrette og dele ut. Noen drikker vinen, andre dypper brødet i vin 
(eller druesaft).

En ting er hvordan nattverden gjennomføres, en annen ting er hva 
som læres om nattverden. Den katolske kirke lærer at nattverdsele-
mentene forvandles til Jesu legeme og blod når innstiftelsesordene 
fra presten lyder. På grunn av denne lære blir elementene behandlet 
deretter. Folk bøyer seg for dem, og overskuddet fra nattverden 
plasseres i et eget skap med lys på, for å vise at Jesu legeme og blod 
er til stede i skapet. I tillegg ser også den katolske kirke på nattver-
den som et messeoffer der Jesus ofres opp på nytt. Dette er en klart 
ubibelsk lære. Mens den katolske kirke lærer at Jesus i nattverden 
ofres, lærer Bibelen at Jesu offer ble gjort en gang for alle og at dette 
offer var nok for å sone all synd og alle syndens konsekvenser. 

En annen variant av nattverdslære, finner vi i Norge særlig hos 
pinsevenner. Etter deres syn er nattverden først og fremst et min-
nemåltid. Brød og vin er ikke virkelig Jesu legeme og blod, men de er 
symbolske elementer som skal minne de troende om Jesu legeme og 
blod. 

Den lutherske forståelse (som de fleste kristne i Norge følger) ligger 
mellom den katolske og pinsevennenes. I denne forståelsen vil man 
legge vekt på at Jesus virkelig sa «Dette er mitt legeme» og «Dette er 
mitt blod». Derfor vil man si at når de innstiftede elementene deles 
ut til de troende er det virkelig Jesu legeme og blod som mottas i 
elementene. Likevel opphører det ikke å være brød og vin og etter 
at nattverdsmåltidet er over er det bare brød og vin igjen på fatet. 
Jesus er altså til stede i nattverden, men måltidet er et minnesmål-
tid til minne om det fullbrakte offer, som den troende gjennom 
nattverden får del i.
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28. Jesu oppstandelse

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! 

Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.

Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa. 

Kom og se stedet hvor han lå! 

MATT 28:5

HISTORISK OPPSTANDELSE  
MED HISTORISKE KONSEKVENSER

Bibelen vitner ikke bare om at Jesus har levd og dødd, men også 
om at han sto opp fra de døde. I Bibelen kommer det frem hvordan 
Jesus skulle være 3 dager og 3 netter i «jordens hjerte». (Matt 12.40) 
Deretter skulle han bli reist opp fra de døde. Slik skjedde det også. 

Jesu oppstandelse er et viktig punkt i den kristne tro. Jesu oppstan-
delse danner grunnlaget for all oppstandelse til et evig liv. Jesus ble 
reist opp fordi døden ikke maktet å holde ham fast. Selv om Jesus 
bar all verdens synd var han selv uten synd. Dermed hadde ikke 
døden hjemmel (rett) til å holde ham. Da Jesus sto opp var døden 
beseiret og uten makt over ham.

«Ham reiste Gud opp, idet han løste dødens veer. For det var umulig 

for døden å holde ham fast.» Apg 2:24 

«For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke 

mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham.» Rom :9
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Bibelen forteller om Jesu oppstandelse som en historisk og boksta-
velig hendelse. Jesus fikk et nytt herlighetslegeme – en ny kropp, 
men han beholdt naglemerkene i hendene og såret etter spydstikket 
i siden. I 1 Korinterbrev 15 argumenterer Paulus for at Jesu oppstan-
delse er helt nødvendig for vår frelse. Uten Jesu oppstandelse ville 
hele Jesu korsdød vært uten nytte. Det var med andre ord nødvendig 
at Jesus selv var syndfri. Slik kunne han kjøpe oss fri ved å ta vår 
straff på seg. 

«Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller 

ikke Kristus reist opp. Men er Kristus ikke reist opp, da er vår 

forkynnelse ingenting, og den troen dere har, er intet. Da blir vi 

stående som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han 

har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så 

at de døde ikke reises opp. For dersom de døde ikke reises opp, da 

er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har 

dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de 

fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt 

håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå 

er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som 

er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også 

de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom 

alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.» 1Kor 

15:13-22

Visste du at: 

i Jerusalem, regner mange protestanter gravhagen ved 
Gordons Golgata som det autentiske stedet. Dette stedet 

muren ligger også en liten høyde som kan være det ekte 

den graven Jesus lå i.
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Paulus understreker også hvordan oppstandelsen er et historisk 
faktum. Jesus er sett av en rekke personer etter sin oppstandelse, 
inkludert Paulus selv. Paulus er altså i samme kategori som de andre 
apostlene ved at han avgir øyenvitneskildringer av det han har 
sett og hørt. Samtidig er han nøye med å sammenholde det med 
vitnesbyrdet i Skriftene

«For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot: 

At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begra-

vet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter Skriftene, 

og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han 

sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de 

deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han òg sett av meg 

som det ufullbårne foster. For jeg er den ringeste av apostlene, 

jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds 

menighet.» 1Kor 15:3-9

JESU OPPSTANDELSE FRA DE DØDE

I tillegg til Paulus’ vitnesbyrd gir Bibelen en rekke andre steder vit-
nesbyrd om Jesu død og oppstandelse. Mange tilleggsopplysninger 
bygger også opp under troverdigheten av dette. 

Bekreftelser på at Jesus virkelig var død 

Jesus utåndet på korset. 
Jesus var død da de tok 
ham ned av korset.

Folk så at Jesus utåndet, dvs. dro sitt siste åndedrag på korset. 
Vitner som tok Jesus ned av korset så at han var død

Mark 15:37  
Joh 19:33f

Pisking og korsfestelse Jesus ble pisket hardt, han greide ikke bære sitt eget kors ut til 
Golgata og han hang på korset i mange timer. Man overlever 
ikke det.

Joh 19:1

Jesus ble stukket med 
spyd bekreftet ved å stikke et spyd i siden på ham. Da kom det ut 

vann og blod. Når blodet deler seg til det som ser ut som vann 
og blod er det et tegn på at personen er død.

Joh 19:33f

Jesu døde kropp ble 
stelt av venner

Jesu venner tok ham ned fra korset, svøpte hans døde kropp i 
linklær og salve og begravet ham. De sjekket ganske sikkert at 
han var død før de gjorde alt dette.

Joh 19:38-42
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Alle argument for eller mot Jesu oppstandelse lever stort sett innen 
to vidt forskjellige verdensbilder. I et ateistisk verdensbilde, der 
undere ikke kan skje, er oppstandelsen en umulighet. Døde står rett 
og slett ikke opp. Med et slikt grunnsyn kan man sannsynliggjøre 
Jesu oppstandelse så mye man vil, uten at det rokker ved det faktum 
at det i utgangspunktet er umulig. 

Bekreftelser på at Jesus virkelig sto opp

Det ble satt opp vakter 
ved graven at ingen skulle stjele Jesu døde kropp og si at han var stått opp.

Matt 27:62-66

Linkledet lå igjen Både linkledet som Jesus var rullet inn i og svetteduken som 
han hadde på hodet lå igjen i graven. Det er presisert at sist-
nevnte lå sammenbrettet på et sted for seg selv.

Joh 20:5-7

Vitner så ham etter 
oppstandelsen

Mange så og kjente igjen Jesus etter oppstandelsen. Joh 20:14-16, 19 
26; 1Kor 15:5-8

Kvinner var de første 
vitner

Dersom disiplene skulle funnet opp historien om Jesu oppstan-
delse var det ganske dumt å la kvinner være de første vitner. 
Kvinners vitnesbyrd var på den tiden nemlig ikke sett på som 
like troverdig som menns.

Matt 28:1ff

Han ble sett av mange 
på en gang

Når Jesus ble sett av så mange som 500 mennesker på en gang 
utelukker det muligheten for «syner» eller «hallusinasjoner». 

dette å avhøre vitnene.

1Kor 15:5-8

Folk rørte ham Mange rørte Jesus og han oppfordret selv til det

«Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg 
og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» 
Luk 24:39

Luk 24:39  
Joh 20:25-27  
Matt 28:9

Jesus spiste Det er poengtert at Jesus spiste mens disiplene så på. En ånd 
eller et spøkelse spiser ikke. Jesus var altså legemlig oppstått. 

Luk 24:42f

Disiplene besto 
dødsprøven

Bibelen forteller om martyrdøden til to av disiplene til Jesus. 
Peter får en profeti av Jesus om sin død. Jakob blir drept med 

andre historiske kilder også drept for sin tro. Det ser ut til at kun 
Johannes døde en naturlig død. Disiplene må ha visst om Jesus 
virkelig sto opp fra de døde. Dødsårsaken til disiplene forteller 
at de var villige til å dø for det de trodde på og dermed at de 
virkelig trodde det var sant at Jesus overvant døden.

Apg 12:1-2 
Joh 21:18-19
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I et bibelsk verdensbilde der Gud er skaper og opprettholder av alt, 
stiller ting seg helt annerledes. Bibelen gir da et meget sammen-
hengende, etterrettelig og presist bilde av Jesu legemlige død og 
oppstandelse. Det utrolige ut fra dette verdensbildet er ikke at Gud 
kan gjøre døde levende, men at den rene og syndfrie Jesus virkelig 
var villig til å lide og dø for syndige menneskers ugjerninger og 
at han etter et prikkfritt liv ble reist opp igjen fra de døde til vår 
frelse. Ikke rart at disiplene som kom til tro på dette budskapet 
fikk det travelt med å dele det med andre

«Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu 

oppstandelse, og stor nåde var over dem alle» Apg 4:33

LÆR MER 
Jesus var ikke den første som ble reist opp fra de døde. Jesus reiste 
selv opp vennen Lasarus fra de døde bare kort tid før hans egen død 
og oppstandelse (Joh 11:39-44) og flere andre ble også oppreist fra 
de døde både i det nye og gamle testamente. 

Hva er så forskjellen på Jesu oppstandelse og de andre oppstandel-
sene? Og hvorfor sier 1Kor 15 at Jesus er førstegrøden – altså den 
første – av de som står opp?

Svaret ligger gjemt i Bibelen. Det finnes to forskjellige oppstandelser. 

OPPGAVER
1. Hvorfor måtte Jesus dø for at de som tror på han skal bli frelst? 

Måtte Jesus også stå opp igjen for at vi skulle kunne bli frelst? 

Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Hvorfor er det av betydning rent troverdighetsmessig at det 

var kvinner som først fant graven tom?

3. Hva menes med at apostlene gikk gjennom dødsprøven? Hva 

forteller dette om troverdigheten til evangeliene?
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Det er en oppstandelse der man får det gamle livet tilbake for en tid. 
Det var en slik oppstandelse Lasarus opplevde. Han ble levende igjen 
og levde sikkert noen år til, før han igjen døde og ble begravet. 

I Hebreerbrevets kapittel 11 står det litt om en del av den lidelsen 
Guds tjenere opp gjennom tiden har måttet tåle. Her kommer det 
også frem at noen har opplevd en mirakuløs oppstandelse fra de 
døde, mens andre har blitt pint i hjel for sin tro, uten å oppleve en 
mirakuløs inngripen. Men så kommer det også frem hvordan disse 
siste i stedet venter «en bedre oppstandelse».

til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre 

oppstandelse.» Heb 11:35

Uansett hvordan man går ut av dette livet, har den som tror på Jesus 
håpet om en «bedre oppstandelse» - oppstandelsen til det evige liv. 
Her er Jesus førstegrøden. De troende (inkl. Lasarus) vil en dag følge 
etter. Den troende som står opp til evig liv med Jesus får ikke den 
gamle kroppen igjen, men ett nytt herlighetslegeme, slik Jesus også 
hadde etter oppstandelsen. Når det skjer har vi også kommet frem 
til tidspunktet for Jesu gjenkomst. Da er det mye som skal bli bedre: 
En bedre oppstandelse og til slutt en helt igjennom god tilværelse på 
den nye jord som Gud skal skape. 

«Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med 

sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting 

under seg.» Fil 3:21

«For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så 

skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstan-

delse.» Rom :5

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store 

miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi  

oppstandelse fra de døde» 1Pet 1:3
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29. Guds gave

For av nåde er dere frelst, ved tro.  

Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. 

EF 2:8

NÅDEN ALENE

Reformasjonen
I 2017 feiret mange 500 års jubileum for reformasjonen. Selve refor-
masjonen skjedde egentlig over mange år, men 1517 har blitt stående 
som det året dette markeres, fordi det var da den katolske munken 
Martin Luther hang opp sine 95 teser (læresetninger) på kirkedøren 
i den tyske byen Wittenberg. De 95 tesene var en grundig kritikk av 
den katolske kirkes lære på enkelte områder. Senere skulle Luthers 
og andres kritikk bli langt mer omfattende og føre til at store deler 
av kirken ble reformert – derav reformasjon. 

Men reformasjonen førte også til brudd. Den katolske kirken 
startet en motreformasjon og konfliktnivået ble etter hvert så 
stort at Martin Luther ble lyst i bann og kastet ut av den katolske 
kirke. Selv om Luther ikke ønsket noen kirke oppkalt etter seg ble i 
realiteten mange nye kirkesamfunn dannet. Det var også andre enn 
Luther som protesterte mot den katolske kirkes lære. Til sammen 
kalles de fleste av dem protestanter. De mest kjente protestantiske 
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reformatorene er Martin Luther, Jean Calvin og Ulrich Zwingli. 
Kalvinismen (etter Calvin) er også i dag en utbredt retning innen 
protestantismen. 

I tilligg til lutheranere og kalvinister må vi også nevne de som 
på reformasjonens tid ble kalt anabaptister. Anabaptist betyr 
gjendøper, men gjendøperne kalte seg selv bare for døperne. Selv om 
baptister og pinsevenner først oppsto lenge etter dette (og på helt 
forskjellige tidspunkt) sto anabaptistene for en del av den samme 
læren som vi i dag finner i disse retningene. Anabaptistene ble ikke 
behandlet godt under reformasjonen, hverken av den katolske kirken 
eller de største protestantiske gruppene. 

Det protestantene likevel var enige om var at den katolske kirken 
hadde gått alt for langt i forhold til selv å ta den plassen Gud skulle 
ha. Den katolske kirke hadde innført avlatsbrev som kunne kjøpes 
for penger. Ved å kjøpe disse brevene kunne folk kjøpe seg tilgivelse 
og slippe straff i skjærsilden. Den katolske kirken så også paven som 
kirkens overhode på en ubibelsk måte. De ba til helgener og regnet 
med at bønnen lettere ble hørt om man gikk via en helgen (en som 
hadde gjort mange gode gjerninger), enn om man ba rett til Gud. 
Protestantene understreket hvordan Gud var den som gjorde alt for 
å frelse mennesker og at mennesket ikke kan legge noe til dette. De 
pekte også på at Bibelen måtte være autoriteten for en kristen, ikke 
kirken, paven eller tradisjonen. Protestantene hevdet: 
 

Skriften alene 

Nåden alene

Troen alene

Kristus alene Ikke Kristus og meg selv

Til Guds ære alene Ikke Guds og kirkens eller min egen ære

Sammenfattet kan vi si: Vi har fra Skriften alene at mennesket blir 
frelst av nåde alene, ved tro alene, på Kristus alene, til Guds ære 
alene. 

Rettferdiggjørelse
En av de hendelsene som trigget reformasjonen var det vi kaller 
Luthers tårnopplevelse. Luther var munk, bodde i kloster og leste en 
del i Bibelen. På et tidspunkt i livet ble det likevel klart for ham at 
han ikke levde godt nok til å være Gud til behag. Han skjønte at Guds 
Ord dømte ham skyldig og at han ikke ville finne nåde hos Gud slik 
han levde og trodde. 

Visste du at: 

til en verdi av 1000 kr, men med 

den, er det ikke en gave lenger. 

det som gave. Du har allerede 

måte gjensidig utelukkende 

-

opphører det også samtidig 

og den kristne kirke prinsippet 
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Men Luther ønsket å finne Gud og hans nåde. Hans store spørsmål 
ble derfor, hvordan finner jeg en nådig Gud? 

Det var da Luther igjen leste i Romerbrevet. Denne gangen stoppet 
han opp for noen vers i kapittel 1.

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft 

til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. 

For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står 

skrevet: Den rettferdige av tro, skal leve.» Rom 1:1 f 

Plutselig gikk det opp for ham. Stikkordene var rettferdighet og tro. 
Guds rettferdighet åpenbares av tro. Den rettferdige av tro skal leve. 
For Luther gikk det opp et nytt lys. Det var ikke hans gjerninger 
som skulle gjøre ham god nok for Gud. Troen på Jesus som den 
rettferdige var eneste vei til frelse, helt uavhengig av egne gjerninger. 
Luther var frelst ikke på grunn av noe han hadde gjort, men på 
grunn av noe Jesus hadde gjort og han fikk ta imot dette bare ved å 
tro på Jesus. 

Ordet rettferdighet eller rettferdiggjørelse er ikke det enkleste å 
forstå. Ofte forbinder vi rettferdighet med det å for eksempel dele 
likt. Det er ikke bare det som faller inn under ordets egentlige 
betydning. Å leve rettferdig er å leve slik at all ferd blir rett, det vil 
si at man lever feilfritt. Å bli rettferdiggjort er derfor å få et liv som 
er feilfritt. Det kan man selvsagt ikke dersom man allerede har gjort 
feil – med mindre man får et nytt liv. Det er dette som er evangeliet 
Luther gjenoppdaget. Den som tror på Jesus bytter liv med Jesus og 
får et nytt liv, et rett liv, blir rettferdiggjort, av bare nåde, helt uten 
fortjeneste. 

Luther oversatte hele Bibelen til 

-
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TRO OG GJERNINGER

«For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, 

uten lovgjerninger.» Rom 3:28

Dersom kristne ikke trenger å gjøre gode gjerninger for å bli frelst, 
hvilken rolle spiller da gode gjerninger? Er det fritt frem for kristne 
å fortsette å gjøre onde gjerninger etter at de er frelst? Eller er det 
slik at kristne er perfekte mennesker som aldri gjør noe ondt? Nei, 
slik er det ikke. En kristen er kalt til å gjøre godt, slik Gud er god. En 
kristen gjør gode gjerninger, fordi han er kristen, men en kristen er 
ikke perfekt. En kristen kan falle og falle dypt. Men en kristen går til 
Gud med sine feil og ber om tilgivelse og om Guds Ånd og kraft til et 
rett liv.

Dersom vi ser på treet blir det litt enklere å forstå. Treet er plantet og 
vokser og gror fordi det har rot i bakken. Treet får næring derfra og 
hadde ikke overlevd på egen hånd. Bakken, eller fundamentet vårt 
som mennesker, er Gud og Guds Ord. Ingen mennesker lever uten at 
de er skapt og holdt oppe av Gud. Slik er det også med det åndelig liv. 
Ingen lever åndelig uten å være født av Gud og holdt oppe av ham. 
Vannet som treet lever av kommer fra fundamentet, det levende 
vann er Jesus og Ordet, som den kristne lever av. Ingen ting av dette 
er egen fortjeneste. 

Men hva med frukten på trærne (de gode gjerningene)? Er det treet 
som bærer dem frem? Er det treets fortjeneste at fruktene vokser? 
Sannheten er at lite avhenger av treet. Treet er instrumentet som 
Gud bruker til å gi frukt. Næringsstoffene og vannet kommer fra 
fundamentet. Solens stråler og oksygenet i luften gir fotosyntese 
og sukker i bladene, sevjen og frukten. Frukten kommer på treet 
så lenge treet er godt rotfestet i fundamentet og grenene koblet til 
stammen. 

Å tenke at gode gjerninger skal bidra til å frelse et menneske er å snu 
opp ned på dette bildet. Du kan prøve å plante et tre med frukten 
ned og roten opp, men du finner fort ut at det ikke nytter. Lar du det 
stå noen dager får du råtten frukt og et dødt tre. Å blande kristen-
livets fundament og frukt er å snu opp ned på hele troen. Da er det 
ikke lenger kristendom, men religion.

Likevel står det ofte i Bibelen om at mennesker med gode gjerninger 
blir frelst. Ofte kan det se ut som de gode gjerningene er det som 

Ordforklaring
Rettferdiggjørelse

Helliggjørelse: 
gjort hellig, det vil si å 
være utskilt til å leve 
etter Guds vilje. Hellig-
gjørelsen er det som 
Gud gjør med den som 

idet et menneske er 

Forløsning: 

og vanskeligheter.
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trengs for å bli frelst. Det er ikke så rart. De gode gjerningene, 
frukten, er nemlig et bevis på at det er god forbindelse mellom 
fundamentet, treet og greinene. Bare et godt tre, som er godt 
rotfestet, bærer god frukt. Et tre som år etter år ikke bærer god frukt 
må det på samme måte være noe galt med. Kanskje tar det ikke til 
seg næring? Kanskje stikker det røttene i dårlige kilder eller kanskje 
er det så opptatt av å produsere blader at det ikke kommer frukt. Når 
Jakob skal forklare dette med tro og gjerninger er han rett på sak: En 
tro uten gjerninger er død. Det å være en kristen får konsekvenser 
for livet. Det går ikke an å «bare tro» uten at troen får konsekvenser 
for livet. 

«Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, er 

den død i seg selv. Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. 

Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine 

gjerninger! Du tror at Gud er én. Du gjør vel! Også de onde åndene 

tror det – og skjelver.» Jak 2:17-19

Jakob eksemplifiserer dette med å si at også de onde åndene tror på 
Gud i betydningen – tro at han er til. Poenget er at ingen blir frelst 
av en slik tro. Å tro på Gud er å overgi seg til ham og underordne 
seg ham. Da får troen konsekvenser. Disse konsekvensene av troen 
frelser deg ikke. De er nettopp konsekvenser av å være frelst. Gode 
gjerninger er ikke troens fundament, men en frukt av troen. 

OPPGAVER
1. Reformatorene var ikke enige om alt. Hva hadde de likevel felles 

som hovedmotiv for reformasjonen? Anfør noen punkter.

2. Gjør rede for Martin Luthers tårnopplevelse.

3. Hvilken rolle spiller gjerninger a) For en kristens frelse? b) I en 

kristens liv? 
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LÆR MER 
Å blande troens frukt og troens fundament er farlig. Bibelen er 
veldig tydelig på at dersom noen forsøker å betale for den gaven 
troen og frelsen er, så er den ikke lenger gratis. Den som betaler 
må betale full pris. Det vil si at den som forsøker å gjøre seg delvis 
fortjent til å bli eller være frelst egentlige er skyldig å holde hele 
loven, det vil si leve helt perfekt, for å bli frelst. Det er dette Paulus 
taler om i galaterbrevet:

«For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, 

for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved 

alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det.

Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for: 

Den rettferdige av tro, skal leve.

Og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det: Den 

som gjør det, skal leve ved det.

Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en 

forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som 

henger på et tre.» Gal 3:10-13

Løsningen på kravet om alle de gode gjerningene er innfridd i Jesus. 
Jesus oppfylte hele loven for alle mennesker. Derfor er det å tro på 
(overgi seg til) ham et alternativ til å holde hele loven. I praksis er 
det den eneste veien fordi alle mennesker er syndere i utgangspunk-
tet gjennom syndefallet til vår felles stamfar Adam. Derfor sier også 
Jesus: 

«Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet.  

Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» 

Joh 14:

t er farlig. Bibelen er 
å betale for den gaven 
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r veien og sannheten og livet. 

en uten ved meg.»
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30. Dødehavsrullene  
og Jesajaboken

Dette er de synene som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem 

i de dager da Ussia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. 

JES 1:1

DØDEHAVSRULLENE

Funnet i Qumran
Dødehavsrullene har sitt navn etter Dødehavet i Israel. Egentlig 
kunne rullene hett Qumranrullene ettersom de ble funnet i 
Qumran tett ved Dødehavet. Rullene det er snakk om er skriftruller. 
Skriftrullene fra Qumran hadde tilhørt en liten gruppe mennesker 
som bodde ved noen huler i fjellene i Qumran i tiden rundt Jesu 
fødsel. Men samfunnet døde ut. I århundrer lå hulene øde og forlatt, 
inntil en dag noen beduin gjetergutter kom i nærheten av hulene 
rundt 1946-47. 

Det som skjedde videre fikk store ringvirkninger. Historien forteller 
nemlig at guttene drev og kastet stein inn i noen av hulene. Da hørte 
de at noe ble knust. Dette måtte undersøkes nærmere. Snart ble det 
klart at flere huler inneholdt store krukker med gamle skriftruller. 
Skriftrullene var lagret i krukker og forseglet for å bli begravet etter 
gammel jødisk skikk. I årene som fulgte ble arkeologer koblet inn og 
nye skriftruller ble funnet og samlet sammen. 
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30. DØDEHAVSRULLENE  OG JESAJABOKEN

Dødehavsrullene inneholdt flere forskjellige bøker. 
Noen av skriftene kunne relateres til det gamle 
testamente, men også andre tekster var represen-
tert. Qumransamfunnet hadde så langt vi vet vært 
en slags sekt som bare delvis bygget på de samme 
skriftene som jødene i Jerusalem.

I dag er mange av dødehavsrullene på Museum i 
Jerusalem. Der har de blitt bevart og fotografert 
slik at allmenheten kan lese dem. Den mest kjente er en komplett 
kopi av alle de 66 kapitler i Jesajas bok fra Bibelen. Det spesielle med 
denne er at den er datert til ca. år 100 før Kristus. Det er altså en 
kopi som bare er ca. 600 år unna originalen som ble skrevet ca. 700 
f.kr. I tillegg beviser funnet at Jesajaboken er uendret etter Jesu tid. 
Det er særlig interessant med tanke på profetiene i denne boken, 
men også i forhold til nøyaktigheten i kopiering av skriftrullene.

Jesajarullen
Den eldste kopien av Jesajarullen før 1940 var omtrent 1000 år 
yngre enn Jesajarullen fra Dødehavsrullene. Da dødehavsrullene ble 
oppdaget fant man med andre ord en kopi som var 1000 år nærmere 
originalen enn det man frem til da hadde tilgang til. Denne har blitt 
undersøkt svært nøye. Hvor nøyaktig hadde man greid å kopiere 
rullene fra generasjon til generasjon gjennom 1000 år? Ville boken 
inneholde de samme avsnitt? Ville innholdet være forandret, justert? 

Jesajarullen viste seg å være svært nøyaktig kopiert. Det var for det 
meste mindre kopieringsfeil mellom de to versjonene og den nye 
Jesajarullen ble dermed en god bekreftelse på Jesajabokens ekthet. 
Ikke bare var boken nøyaktig kopiert. Den var også virkelig av 
eldgammelt opphav. Jesaja levde ca. 700 år før Kristus og skrev om 
både samtid og fremtid. En del av profetiene om Jesu første komme 
stammer også fra Jesaja. Det er Jesaja som skriver at Jesus skulle bli 
født av en jomfru (Jes 7:14) Han skriver at barnet skal kalles veldig 
Gud og Evig Far (med andre ord at han er Gud – Jes 9:6)

Det er Jesaja som skriver om røsten i ødemarken, Johannes 
Døperen, som gikk forut for Jesus (Jes 40:3). Det er også Jesaja som 
skriver en sammenhengende fremstilling om Jesu lidelse og død for 
sitt folks synder gjennom slutten av Jesaja 52 og hele Jesaja 53.

Man kunne tenkt at alle disse profetiene, som stemmer så godt 
med Jesu fødsel, liv og virke, var fabrikkert i etterkant. Tenk om de 
kristne i virkeligheten hadde tilpasset og justert de gamle profetbø-

Visste du at: 
-

vet som ligger på grensen mel-
lom Israel og Jordan er verdens 
laveste punkt. Dødehavet ligger 

seg mellom Genesaretsjøen i 
nord og til Eilat i sør. Dødehavets 

kommer til i sjøen. På grunn av 
at sjøen ligger på jordens laveste 
punkt renner det ikke vann ut 

med det resultat at alt av salt og 

turister tar derimot turen innom 

høy saltkonsentrasjon at du kan 
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Ordforklaring
Dødehavsrullene er en 

Dødehavet gjennom det 
20. århundre. Jesaja var en 

 

Eksilet i Babylon:  
Store deler av Israel og 

 
 
 

reiste hjem, nøyaktig  
 

 

kene slik at de skulle være med å underbygge deres tro på Jesus. Tenk 
om Jesajaboken var endret eller utvidet av noen kristne som ønsket 
å bruke troen til å få politisk makt?

Funnet av dødehavsrullene satte på mange måter en stopper for slike 
spekulasjoner. Jesajaboken var eldre enn den kristne kirken – og den 
var intakt. Profetiene hadde ligget der lenge før de gikk i oppfyllelse. 

En annen ting som også bekrefter profetiene i Jesaja på en lignende 
måte, er det faktum at boken også er hellig for de jødene som IKKE 
tror at Jesus er Messias. Tross alt er det først og fremst de som har 
bevart boken gjennom århundrene. Også de har den samme boken 
med de samme profetiene. En dag, forteller Bibelen, vil også de se 
profetiene som oppfylt. 

JESAJA 

Ut fra teksten over skulle man kanskje tro at Jesajaboken ikke lenger 
var gjenstand for så mye diskusjon. Slik er det likevel ikke. Tvert 
imot har Jesajaboken også de siste 70 årene (etter funnet av døde-
havsrullene) vært sterkt betvilt. Mer presist har det vært en utbredt 
oppfatning blant fagteologer at boken har blitt til gjennom tre ulike 
epoker og med opphav i tre forskjellige miljø.
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30. DØDEHAVSRULLENE  OG JESAJABOKEN

Grovt sett kan vi si at boken deles inn i tre deler:

Jes 1-39 Man regner med at denne delen ble skrevet av den ekte 
Jesaja rundt 700 før Kristus. Denne personen blir her kalt 
protojesaja, den første Jesaja

 Jes 40-55 Man regner med at denne delen ble skrevet av en gruppe 
etterfølgere rundt år 500 mens israelittene var i eksil i 
Babylon. Man kaller forfatteren deuterojesaja, den andre 
Jesaja.

Jes 5 - En del forskere regner denne delen som etter-eksilsk, 
det vil si at den ble skrevet enda senere, etter at Juda 
var kommet tilbake til Jerusalem og Israel. Denne delen 
tilskrives tritojesaja, den tredje Jesaja. 

Tredelingen av Jesajaboken er begrunnet blant annet i ulike språk-
lige trekk, og innholdsmessige temaskifter. En mer åpenbar grunn er 
likevel profetiene om Jesajas’ nære fremtid. Saken er nemlig at kapit-
lene 40-55 og 56-66 inneholder profetier om fremtiden til Israel som 
Jesaja umulig kunne vite dersom han levde 700 år f.kr. og skrev hele 
boken da. Et spesielt tilfelle er Jes 44-45 der navnet på en fremtidig 
konge, Kyros, er nevnt. Kyros nevnes igjen i Daniels bok (ca. 500 
f.kr.) som en av kongene under eksilet, da israelittene var bortført 
til Babylon. Jesaja profeterte før folket ble bortført hvordan denne 
kongen ville bli et redskap i Guds hånd for å gjenoppbygge Jerusalem 
igjen etter eksilet. Dette kunne Jesaja umulig vite, dersom han ikke 
fikk budskapet fra Gud. Det er nettopp dette mange moderne teolo-
ger har problemer med. Deres historisk kritiske forskningsmetoder 
åpner i utgangspunktet ikke for slikt. 
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Men sannheten er at Jesaja fikk budskapet sitt fra Gud og at 
ingenting i Bibelen tilsier at boken skulle ha mer enn én forfatter. 
Her er 10 punkter som underbygger troverdigheten av bokens enhet 
og budskap.1 

 

1 Hovedinnholdet her er hentet hos Hjellvik, Martin  

Bokens eget 
vitnesbyrd

Jesaja 1 (se over) og rundt 13 andre steder referer til den samme perso-
nen, Jesaja.

Jesu vitnesbyrd Når Jesus leser fra Skriften i synagogen i Nazaret (Luk 4:17) leser han fra 
profeten Jesaja. Også i Matt 13:14 og Matt 15:7 refereres det til Jesaja.

Det nye 
testamentes 
vitnesbyrd

Det nye testamente har en stor mengde sitater fra Jesaja. Ingen av disse 
nevner noen andre forfattere, men synes å forutsette Jesaja som forfat-
ter. Joh 12:37-41 er særlig tydelig. Her siteres både proto og deuterojesaja 
som den samme personen, Jesaja.  

Jødiske 
vitnesbyrd 

Forskjellige jødiske skrifter bekrefter også Jesaja som en person. Den 
jødiske historikeren Flavius Josefus tilskriver Kyros-profetien (Jes 44:28-
45:1) til Jesaja. Også Siraks bok (ca. 280 f.kr) kjenner bare en Jesaja (Sirak 
48:22-25)

Septuaginta Den greske oversettelsen av det gamle testamente fra ca. 250 f.kr. viser 
ingen forskjell på forskjellige deler av boken.

Den kristne 
tradisjon

Den kristne tradisjon fra urkirken og utover har alltid regnet med at 
Jesaja er forfatter av boken.

Dødehavs- 
rullene

Dødehavsrullene gjør ikke forskjell på de ulike delene. Setning følger 
setning gjennom boken.

Enhetlig stil Stilen i språket har vært et argument for at det skulle være forskjellige 
Jesajaer, men faktisk er språket så likt i de ulike delene av Jesaja at for-
skere har foreslått at den som skrev andre delen har prøvd å etterligne 
Jesaja sin måte å skrive på. Det er med andre ord ganske likt. Flere 
spesielle uttrykk går igjen tvers gjennom boken. For eksempel:

«ryddet vei» (Jes. 7:3; 11:16; 19:23; 35:8; 36:2; 40:3; 62:10)

«Sion» (over 50 ganger)

«Israels hellige» (mange ganger)

Språket etter 
eksilet

Andre bibelske bøker som er skrevet etter eksilet bærer preg av visse 
forandringer i språket der noen babylonske og arameiske termer har 

det på at hele boken ble skrevet før eksilet.

Usannsynlig 
anonymitet

Det er grunnleggende sett nokså usannsynlig at en stor og viktig jødisk 
-

tere, slik som salmene, gjør rede for hvem som har skrevet hva.



189

DEL 6 SONING

189

30. DØDEHAVSRULLENE  OG JESAJABOKEN

OPPGAVER
1. Hva er dødehavsrullene og på hvilken måte har de blitt viktige? 

2. Sjekk ut dødehavsrullene og særlig Jesajarullen her:  

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah 

 Let deg frem til skillet mellom kapittel 39 og 40 og se selv om 

bøker.

3. Finn en Bibel med tidslinje eller oppslagsider om personer 

i Bibelen. Hvordan er profeten Jesaja omtalt i din utgave av 

Bibelen? 

Ideen om flere Jesajaer har lite for seg. Et av poengene til Jesaja er 
nettopp at Gud kan fortelle det som skal skje i fremtiden: 

 «Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen 

forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det 

er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør 

jeg.» Jes 4 :9b-10

Problemet er at dette ikke er det eneste punkt der moderne teologi 
undergraver Bibelens budskap. Tvert imot har dette blitt ganske 
vanlig. Men historien om Dødehavsrullene og Jesaja viser oss at 
det ikke er nødvendig å tvile på Bibelens egne opplysninger om 
forfattere, tider eller geografiske og historiske opplysninger. Leser vi 
oss opp på Bibelens eget totale vitnesbyrd vil mange brikker falle på 
plass.   

Museum, der en 
kopi av Jesajarullen 

av en slik krukke 
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LÆR MER 
Bibelen lærer oss at dens budskap er fra Gud. Bibelen er Guds eget 
ord. Men Bibelen hadde ikke hverken overskriftene, kapittelinnde-
lingen eller verseinndelingen fra starten. Inndelingen av kapitler 
kom gradvis og først på 1500-tallet begynte hele Bibelen å foreligge 
inndelt i vers. 

Vi trenger ikke se på denne inndelingen som autorativ. Det finnes 
mange måter den kunne vært gjort på og noen bibeloversettelser har 
også små forskjeller. Likevel er det noe interessant med inndelingen 
av Jesaja boken, særlig i lys av debatten om en 2. og 3. Jesaja. 

Akkurat som Bibelen har 66 bøker har nemlig Jesajas bok 66 
kapitler. Ikke bare det, akkurat slik forskere har ment å se en 
temamessig endring mellom kapittel 39 og 40 har også Bibelen en 
innholdsmessig endring mellom de 39 bøker i det gamle testamente 
og de 27 bøker i det nye testamente. Kapittel 40 begynner med å 
peke mot en ny tid med nåde og starter med Johannes Døperens 
rolle akkurat slik det gjøres i evangeliene. Den siste delen snakker 
mye om Messias som skal komme og taler mot slutten om Gud som 
skal skape en ny himmel og en ny jord. Jesajaboken blir rett og slett 
som en bibel i miniatyr.

Dersom man deler den siste delen av Jesaja inn i tre deler får man 
igjen noe interessant. Først kommer 9 kapitler (40-48) som handler 
om trøst for Guds folk. Deretter kommer nye 9 kapitler (49-57) som 
handler om Herrens tjener, Messias. Til sist kommer 9 kapitler om 
herligheten i fremtiden (etter Messias gjenkomst)

Deler man den midterste delen av disse pånytt i tre får man tre nye 
avsnitt. Det midterste avsnittet handler om «den lidende tjener». 
Det sentrale vers i dette avsnittet oppsummerer hele det nye testa-
mente, og Bibelen for øvrig: 

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjernin-

ger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi 

fått legedom.» Jes 53:5
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31. JESAJA 53

JØDENE OG JESAJA 53

Akkurat som kirkene har bestemte tekstrekker som bestemmer 
hvilke bibeltekster som leses i hvilke gudstjenester så har også 
jødenes synagoger lignende «porsjoner» av det gamle testamente 
«TaNaKh» som leses på sabbaten? Ikke alle tekstene er med i disse 
porsjonene, men viktige tekster er valgt ut. Jesaja 52 og 54 står på 
listen over viktige tekster, men ikke Jesaja 53. Dette kapittelet blir 
altså vanligvis ikke lest i synagogene. 

La oss se litt på hva dette kapittelet inneholder. Avsnittet begynner i 
slutten av kap 52 og fortsetter gjennom hele kap 53.   

«13 Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet 

og opphøyet og være meget høy.

14 Likesom mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at 

han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som 

andre menneskebarn –

31. Jesaja 53

Ved trengsel og  

ved dom ble han 

revet bort. Men 

hvem tenkte i hans 

tid at når han ble 

utryddet av de  

levendes land,  

så var det for mitt 

folks misgjernings 

skyld plagen traff 

ham? 

JES 53:8
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om den veien Jesus gikk med 
 

gamlebyen i Jerusalem 

Visste du at: 
Visste du at jødene kaller det 

TaNaK er et konstruert ord satt 

de tre delene av det gamle 
testamente som jødene kaller 

-

lovede land.

15 slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin 

munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og 

det de ikke hadde hørt, det har de forstått.

1 Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens 

arm åpenbart?

2 Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. 

Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han 

hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham.

3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel 

kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, 

foraktet, og vi aktet ham for intet.

4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner 

har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort 

elendig.

5 Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjer-

ninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår 

har vi fått legedom.

6 Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot 

den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

7 Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin 

munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier 

når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.

8 Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i 

hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for 

mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?

9 De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin 

død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans 

munn.

10 Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med 

sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etter-

kommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved 

hans hånd.

11 Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at 

de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de 

mange, og deres misgjerninger skal han bære.

12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til 

bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant over-

tredere – han som bar manges synd, og han ba for overtredere.»

Jes 52:13-53:12
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31. JESAJA 53

Dersom vi skal lage en kort oppsummering av disse versene kan vi si at 
de beskriver en som kalles «min tjener». Denne tjeneren må bære skyld 
og straff på vegne av folket. Han blir ikke forstått og ikke likt. Han 
tok ikke til motmæle når alt dette hendte ham. Han ble avvist selv om 
han var uskyldig, og hans død ble til frelse for mange fra hele verden. 
Denne frelsen får de mange del i ved at de kjenner ham, Guds tjener. 

For kristne er det liten tvil om hvem denne tjeneren er. For jødene 
derimot, som ikke tror Jesus er den Messias som skulle komme, har 
det vært et heller vanskelig avsnitt å forholde seg til.

Jødene har i hovedsak hatt tre forskjellige tolkninger av dette 
avsnittet.

1. Den Messianske tolkning
Den Messianske tolkning går ut på at teksten taler om en person 
eller periode som Gud bruker til å komme sitt folk til unnsetning 
og frelse. Det er flere som har pekt på denne løsningen, men en av 
de utfordrende tingene å finne ut er hvordan denne profetien kan 
stemme overens med alle de andre profetiene om Messias. Mange 
har hevdet å være Messias, men her står det om en Messias som dør 
for folket sitt, men hva skal folket med en død Messias?

2. Den kollektive tolkning
Den kollektive tolkning går ut på at «tjeneren» er Israel. Her er det 
Israels folk som mange ganger gjennom historien må lide. Særlig 
antisemittismen, når jødene forfølges bare fordi de er jøder, er 
aktuell her. Hitlers forsøk på jødeutryddelse (Holocaust) er den best 
kjente lidelsen det jødiske folk har måttet gjennomgå. Et problem 
med denne tolkningen er at det i Jes 53 ser ut som det at «tjeneren» 
lider blir til velsignelse og hjelp for de andre. Han bærer misgjer-
ningene til de andre og de andre blir hjulpet gjennom dette. Det 
stemmer dårlig med Holocaust eller andre av Israels lidelser. Hitlers 
folk blir ikke velsignet av å påføre jødene lidelser. 

Denne tolkningen går ut på at Jesaja skriver om seg selv. Herrens 
tjener er da Jesaja selv, som lider som en profet, som må gå tunge 
ærend for Gud til et folk som ikke vil høre. Men heller ikke her stem-
mer det hele veien. Jesaja var ingen frelserskikkelse. Noen ganger 
må enkeltvers tolkes i andre retninger, eller om andre personer. 
Noen ganger kan man kanskje også se flere lag. Kan samme setning 
kanskje tale både om Israel og Messias og noen ganger også om 
Jesaja, eller Moses? 
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Jødenes tolkninger av Jes 53 er mangfoldige. Felles for dem er at de 
ikke tror avsnittet taler om en Messias som allerede er kommet. Det 
er enten andre personer i historien dette handler om, eller det er en 
Messias(periode) som vil komme i fremtiden. At det allerede skulle 
være en som har oppfylt disse profetiene synes svært usannsynlig. 
Hvem skulle vel det være? 

YESHUA OG JESAJA 53

Mange jøder vet i dag relativt lite om Yeshua. Skepsisen mot å lese 
det nye testamente om en person som for 2000 år siden hevdet at 
han var jødenes Messias (men som bare et fåtall jøder trodde på) er 
relativt stor. Det skyldes nok også at kristne mange ganger dessverre 
har behandlet jødene dårlig. En ting er beskyldninger om at jødene 
drepte Jesus. En annen ting er forfølgelse av jøder, antisemittisme 
og utestenging. Da Norges grunnlov ble skrevet 17. Mai 1814 sto det 
i den at jøder ikke hadde adgang til riket. Dette ble heldigvis fjernet 
igjen og i dag bor en del jøder i Norge. Likevel sier det litt om de 
antijødiske holdninger som har rådet også i Norge – og noen steder 
fortsatt råder.

Selv om jødenes skepsis mot Jesus er tilstede er det også en del som 
har kommet til tro på ham. Som jødisk kristen eller «messiansk 
jøde» anerkjenner en også det nye testamente som Guds ord. I tillegg 
ser man, slik kristne også gjør, det gamle testamente i et nytt lys. 
Det gamle testamente får større mening når det leses i lys av det 
nye. Eller for å si det på en annen måte. Når en kjenner identiteten 
og gjerningene til Messias, så forstår man også mer av løftene og 
tegnene som peker frem mot hans komme.

Ordforklaring
Yeshua
navnet på Jesus. Det 

jøder (som ikke tror på 

kaller de ham noen 

En Jøde kan være 

For å regnes som jøde 
i Israel i dag må man 

er det nok heller slik 
at nasjonalidentiteten 

morens.

En etnisk jøde som 
tror på Jesus kalles en 
messiansk jøde.
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31. JESAJA 53

På den måten ser også kristne (jøder og hedninger) mer av hvordan 
innholdet i Jes 53 passer på Jesus. Noen punkter trekker vi frem her:
 

HENVISNING SITAT BETYDNING

Jes 52:13 «opphøyet» Opphøyet på korset og opphøyet i herlig-
het som den oppstandne Guds sønn

Jes 52:14 «ille tilredt» Pisket og korsfestet

Jes 52:15 «bestenke mange 
folkeslag»

Messias lidelse får betydning for mange 
folkeslag

Jes 53:1 «hvem trodde» Ikke alle vil umiddelbart tro på Messias

Jes 53:2 «fra en rot i tørr jord» 
«ingen herlighet»

Messias ser i første omgang ikke ut til å 
være noe verdifullt

Jes 53:3 «vi aktet ham for intet» Messias kommer ikke til å bli tatt imot og 
satt pris på

Jes 53:4 «Vi aktet ham for plaget, 
slått av Gud»

Messias skal bli sett på som en som setter 
seg opp mot Gud og bli straffet for det

Jes 53:5 «såret for våre 
overtredelser»

Messias straffes for andres synder

Jes 53: «Herren lot» Gud lar Messias lide i stedet for 
mennesker

Jes 53:7 «opplot ikke sin munn» Messias ville ikke protestere mot å dø som 
sonoffer

Jes 53:8 «hvem tenkte i hans tid» På Messias tid skal få skjønne at han døde 
for folkets synder, men underforstått skal 
mange skjønne det siden

Jes 53:9 «ingen urett hadde gjort» Messias skulle bli uskyldig dømt. Han var 
uten synd

Jes 53:10 «når du gjør hans sjel til 
et skyldoffer»

Den som regner Messias sin soning som 
sin, går selv fri

Jes 53:11 «Ved at de kjenner ham» Den som kjenner Messias blir frelst og 
rettferdig

Jes 53:12 «Derfor vil jeg gi ham» Messias får som takk for hans offer de 
frelste som sin belønning

Beskrivelsen av denne Messias og hans gjerning passer meget godt 
på Jesus. Den passer samtidig relativt dårlig på en del andre kan-
didater. Hverken jødene eller Jesaja var uten synd. Ingen blir heller 
frelst ved å kjenne dem. Selv om både Jesaja og jødene har lidt mye 
og ikke alltid sett så bra ut i verdens øyne, kan man ikke si om dem 
at de ble straffet for å gjøre bot for andres overtredelser. 
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OPPGAVER
1. Forklar hva som menes med ordet Tanak?

2. Les Jesaja 53 og understrek med en farge de ting du synes 

passer godt med Jesus og med en annen farge de tingene du 

evt. ikke synes stemmer så godt. Ta en felles gjennomgang i 

klassen av noen av understrekningene i hver kategori.

3. Tror jødene på Bibelen? Forklar!

Selv om mye passer på Jesus er det også klart at teksten selv sier at 
folk først ikke vil skjønne hvem han er. Messias vil komme. Han vil 
oppfylle profetiene. Men folket vil ikke skjønne hvem han er. Han vil 
lide og dø for deres synder. Senere vil det gå opp for folk hvem han var 
og hva han betød og betyr. Hver dag opplever nye mennesker dette. 
For jøder ligger mye av dette i fremtiden. En dag vil alle jøder og 
hedninger vite at Jesus virkelig var og ER den Messias som var lovet.
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31. JESAJA 53

LÆR MER 
De religiøse jødene som tror på Jødedommen bekjenner seg ikke bare til Tanak  
(Se "visste du at" teksten på side 194). Først og fremst bekjenner de seg til Torahen, 
de fem mosebøkene. Noen ganger kalles også hele Tanak for Torahen, men det 
er de fem mosebøkene som har størst autoritet. Samtidig forholder man seg til 
det som kalles den muntlige Torah. Dette er muntlige tradisjoner, tolkninger og 
forklaringer som er skrevet ned blant annet i «Talmud». Det er rabbinerne som står 
for denne tolkningstradisjonen. Rabbinerne er de religiøse lærerne som har ganske 
stor betydning i jødedommen. Religiøse jøder tror altså først og fremst på Torahen, 
men også på hele Tanak og Talmud - alt sammen skrifter som de anser som hellige 
og gitt av Gud. Det nye testamente skal man helst holde seg langt unna.

Noen jøder tror også på Yeshua Hamashiach – Jesus Messias. Disse messianske 
jødene er i klart mindretall, men vokser også som gruppe. Messianske jøder tror på 
det gamle og nye testamente akkurat som «vanlige» kristne. Men noen tradisjoner 
kan være annerledes. For eksempel er det vanlig å holde sabbaten (lørdagen) 
hellig og ha Gudstjenesten denne dagen. Søndagen ble innført som helligdag i den 
kristne tradisjonen fordi Jesus sto opp natt til Søndag/Søndag morgen. Søndagen 
er i Bibelen omtalt som den første dag i uken, ikke den siste slik vi ofte tenker. 

Akkurat slik bibelsk kristendom i mange sammenhenger erstattes av religiøse 
tradisjoner, har også jødedommen utviklet seg til å bli mye tradisjon og litt «bibel». 
Allerede da Jesus vandret på jord var det slik. Fariseere og Saddukere var uenige 
om hvem som forholdt seg rett til skriftene. Det meste av dagens tradisjoner er 
nok kommet til etter dette. For noen jøder er heller ikke messiasforventningen 
knyttet til en bestemt person, men heller til en tid eller et samfunnsmål. Tidligere 
overrabiner i København, Marcus Melchior, siteres på følgende:

«Messianisme er i virkeligheten et krav til mennesket, og når kravet oppfylles, er 

Messias en kjensgjerning»1

I dag er jødedom i prinsippet noe helt annet enn det Moses og David praktiserte. 
De trodde på den Messias som skulle komme – Yeshua Hamashiach – og ventet på 
ham. I kristent perspektiv var de messianske jøder. De trodde på han som kunne 
rettferdiggjøre dem, ikke at de skulle rettferdiggjøre og realisere seg selv. 
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SLUTTF RING

LÆRINGSMÅL

Målet med dette kapittelet er å

– forstå Bibelens lære om historiens mål

–  kunne beskrive og drøfte sammenhenger 
mellom Bibelens fremtidsvisjoner og dagens 
samfunn

– kjenne til etiske dilemma knyttet til tema som 
forbruk, klima og miljø

– kunne gjøre rede for årsaker til og virkninger av 
kristen misjon

– kunne presentere sentrale moment i historien 
om kristendomsopplæring i Norge

– kjenne gjøre rede for sentrale punkter i Bibelens 
og verdenshistoriens kronologi

7
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32. Gjenopprettelse

Ham som himmelen skal huse inntil de 

tider da alt det blir gjenopprettet som  

Gud har talt om ved sine hellige profeters 

munn fra eldgamle dager av. 

APG 3:21

PROFETIER OM GJENOPPRETTELSEN

Akkurat slik Jesu første komme var forutsagt i Bibelen, slik er også 
Jesu gjenkomst forutsagt. Både i det gamle og det nye testamente 
finner vi mange avsnitt som omhandler forhold før, under og etter 
Jesu gjenkomst.

Visste du at: 

-
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32. GJENOPPRETTELSE

Her er noen viktige forskjeller på Jesu første og andre komme:

JESU F RSTE KOMME JESU ANDRE KOMME

Ble født som et barn av en jordisk mor Kommer som en voksen mann ned fra himmelen 
(Apg 1:11)

Ble født i Betlehem Kommer igjen til Jerusalem (på oljeberget – Sak 14:4)

Bare noen få så det Alle vil se det (Matt 24:27)

Kom for å leve rett og dø for folkets synder Kommer for å fri ut de frelste (Gal 1:4)

Kom for å bli dømt Kommer for å dømme verden (1Pet 4:5)

Kom for å bli styrtet Kommer for å styre og lede (1Kor 15:25)

Kom til Jerusalem på et esel Kommer igjen på en hvit hest (Åp 19:11)

Kom for å skape fred i menneskers hjerter Kommer for å skape fred i verden (Jes 2:4)

En stjerne viste seg på himmelen Tegn i sol og stjerner. Til siste skal hele himmelen 
rulles sammen som en bokrull. (Åp 6:14)

Her er noen viktige likheter på Jesu første og andre komme:

JESU F RSTE OG ANDRE KOMME

Alt skjer slik det er forutsagt av Gud

Alt skjer i Guds timing

Det er den samme Jesus som for opp til himmelen som kommer igjen

Det er det samme evangeliet som gir frelse både ved Jesu første og 
andre komme.

Gjenopprettelsen handler om det som skal skje etter at Jesus er 
kommet igjen. Frem til Jesu gjenkomst vil verden være preget av 
både positive og negative trender. Positivt vil evangeliet gå frem slik 
at stadig nye mennesker blir frelst og legges til Guds menighet. Nega-
tivt sett vil samfunnet og moralen forfalle og naturen vil fortsette i 
forgjengelighet. Himmel og jord skal til slutt forgå. 

Jesu gjenkomst markerer starten på noe nytt. Gud vil gjenopprette 
alt det som profetene har talt om (Apg 3:21) Det skal til slutt resul-
tere i en ny himmel og en ny jord (Jes 65:17; Åp 21:1). 

På en måte følger skaperverket mennesket. Akkurat slik skaperver-
ket ble lagt under forgjengelighet, etter syndefallet, slik ble også 
menneskekroppen det. Både menneskekroppen og resten av verden 
skal forgå. Men de som tror skal stå opp i en ny kropp, et herlighets-
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legeme kaller Bibelen det (Fil 3:21). På samme måte skal også verden 
skapes på ny. Den nye himmel og den nye jord skal være det stedet de 
troende får leve i all evighet sammen med Gud.

Kristne i dag er litt uenige om akkurat hvordan endetidens begivenhe-
ter kommer til å utspille seg. Mange venter i tråd med Joh Åp kap 20 
en tusenårsperiode på jorden, etter Jesu gjenkomst. Denne tusenår-
sperioden vil da bli en tid med delvis gjenopprettelse. Forholdene på 
jorden ser ut til å skulle bli mye bedre enn de er nå, men likevel ikke 
fullkomne. Et avsnitt som kan peke på noe av dette finner vi i Jes 65:

eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung 

mann skal den være som dør hundre år gammel, og hundre år 

gammel skal den synder bli som forbannes.» Jes 5:20

Den fullkomne gjenopprettelsen, med en ny himmel og en ny jord 
der hverken synd eller død er tilstede, skjer først etter de tusen år. 
Gjenopprettelsen etter profetiene både begynner og slutter med 
gjenopprettelsen av fellesskapet med Gud. Det er denne gjenopp-
rettelsen som er den sentrale. Siden synden fra syndefallets dag har 
skilt mennesker fra Gud, har han hatt en plan om å gjenopprette 
dette forholdet. Soningen av hele verdens synd skjedde da Jesus døde 
på korset. Forsoningen, eller gjenopprettelsen av forholdet, gjelder 
nå for alle som har tatt sin tilflukt til Jesus. Den som opplever at 
forholdet mellom Gud og det enkelte menneske blir gjenopprettet vil 
være med i den gjenopprettede verden som Gud skal skape til slutt. 
Da skal alt det gamle være forbi og alle ting skal bli nye.

Men hva ligger egentlig i ordet gjenopprettelse?

SLIK DET VAR I BEGYNNELSEN

Gjenopprettelse betyr at noe som en gang har vært skal bli til igjen. 
Dersom en gjenopprettelse er fullstendig vil det bli slik det var før. 
Bibelens tale om en gjenopprettelse er ikke bare en tale om at noe 
skal bli slik det var før, men at alt som er lovet en gjenopprettelse 
virkelig også skal bli fullkomment gjenopprettet. 

Det Bibelen lover en gjenopprettelse av, er den tilstand som hersket 
før syndefallet. Det er syndefallet som ødela det opprinnelige 
gode skaperverket. Syndefallet ødela først og fremst menneskers 
fellesskap med Gud. Dette blir gjenopprettet i troen på Jesus. Som 

Ordforklaring
Gjenopprettelse
som en gang har vært 
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32. GJENOPPRETTELSE

en konsekvens av syndefallet ble også skaperverket forbannet og lagt 
under forgjengelighet. Dette gjenopprettes også fullstendig når Gud 
skaper en ny himmel og ny jord. Både det åndelige forholdet og de 
materielle tingene vil derfor gjenopprettes. På noen områder lover 
også Bibelen mer i den nye himmel og den nye jord enn i den gamle. 

Men hvordan var verden før syndefallet? I noen av de første leksjo-
ner så vi på hvordan dyr og mennesker ble gitt planteføde. Dette 
hang sammen med at det ikke var lidelse og død i begynnelsen. Slik 
vil det også bli igjen: 

 «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke 

være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. 

For de første ting er veket bort.» Åp 21:4 

«Ku og bjørn skal beite sammen, og deres unger legger seg ned 

sammen. Løven skal ete halm som oksen.» Jes 11:7

Den forbannelsen som rammet jorden etter syndefallet skal ikke 
være over den nye jord:

 «Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og Lammets 

trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham.» Åp 22:3

Forgjengelighet er borte både i skaperverket generelt og hos mennes-
ket spesielt

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store 

miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi opp-

uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene» 1Pet 1:3f

Syndens konsekvenser er borte i Guds evige og gjenopprettede rike. 
Viktigst av alt er at også selve synden er borte: 

«Og ikke noe urent skal komme inn i byen, og ingen som farer med 

styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos 

Lammet.» Åp 21:27

At synden er borte betyr også at et skille er etablert mellom de som 
motsatte seg Jesus og de som tok imot ham. Den nye himmel og den 
nye jord skal være uten synd og ondskap. Men det skal også være et 
utenfor. Det kommer vi tilbake til i neste leksjon.
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OPPGAVER
1. På hvilen måte skal skaperverket gjenopprettes? 

(Forklar både åndelige og materielle konsekvenser)

2. Sammenlign Åp 22:5 og 1Mos 1:3 og 1Mos 1:14ff. Hva 

3. Se på skjemaet og bildet under. Hva forteller det deg 

om sammenhengene i Bibelen?

Skapt godt Følger av fallet: Følger av 
korset:

Livet her og nå: Gjenopprettel-
sen

Uten synd (1Mos 
3:22)

Synd (Rom 5:12) Jesus tok vår 
synd  
(Joh 1:29)

Kristne synder 
(Rom 7:19)

Syndfritt (Åp 
21:27)

Uten skam 
(1Mos 2:25)

Skam (1Mos 3:7) Jesus tok vår 
skam  
(Heb 12:2)

Kristne kan 
oppleve skam 
(Rom 6:21)

Ingen skam 
(1Pet 2:6)

Overmåte godt 
(1Mos 1:31)

Lidelse (1Mos 
3:14ff)

Jesus led for oss 
(1Pet 2:21)

Kristne lider 
(1Pet 1:6)

Lidelsesfritt (Åp 
21:4)

Godt (1Mos 1:25) Sykdom/forgj.
het  
(Rom 8:20)

Jesus bar våre 
sykdommer (Jes 
53:4)

Kristne opplever 
sykdom (1Tim 
5:23)

God helse (Åp 
22:2)

Overmåte godt 
(1Mos 1:31)

Forbannelse 
(1Mos 3:17)

Jesus ble en 
forbannelse (Gal 
3:13)

Kristne opplever 
forbannelse 
(Matt 5:44)

Ingen forban-
nelse  
(Åp 22:3)

Godt (1Mos 1:12) Torner og tistler 
(1Mos 3:18)

Jesus bar en 
tornekrone (Joh 
19:5)

Kristne opplever 
torner (2Kor 12:7)

Livets tre (Åp 
22:14)

Overmåte godt 
(1Mos 1:31) (2Kor 4:4)

Jesus seiret over 
ondskapen (1Joh 
3:8)

Kristne erfarer 
ondskap (Ef 6:12)

Ikke ondskap 
(Åp 20:15)

Liv (1Mos 2:7) Død (3Mos 2:17) Jesus døde i vårt 
sted (Rom 5:8)

Kristne erfarer 
død  
(Joh 11:25)

Ikke død (Åp 
21:4)
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32. GJENOPPRETTELSE

LÆR MER 
Uttrykket «allerede, men enda ikke» kommer fra teologien og 
omhandler litt av det forholdet som kan ses i skjemaet over. I den 
fjerde kolonnen ser vi at alle de forholdene som er resultater av 
syndefallet og som Jesus tok på seg, likevel erfares av kristne, også i 
Bibelen. 

Det er altså ikke slik at fordi Jesus tok synd og sykdom på seg, så kan 
en kristen forvente å aldri synde eller bli syk. Selv om en kristen er 
frelst fra alle disse tingene lever vi alle fortsatt i en fallen verden. 
Vi lever med forgjengeligheten, sykdommen og døden. Selv om en 
kristen ikke skal synde, skjer det likevel. Den endelige forløsningen 
fra synd, sykdom, lidelse og død kommer ikke før oppstandelsen til 
et nytt legeme og når himmel og jord nyskapes. 

Jesus har allerede seiret over synd, ondskap og død. Likevel er enda 
ikke hverken synd, ondskap eller død utryddet. Det vil de en dag bli. 
Guds store plan med verden har ikke bare noen spesielle hovedpunk-
ter, men også et visst tidsrom mellom punktene. Skapelsen, synde-
fallet, storflommen, språkforvirringen, stedfortrederen, soningen og 
sluttføringen er syv hovedpunkter i historien. Mellom soningen og 
sluttføringen har det snart gått 2000 år. Hva er poenget med dette 
tidsintervallet? Hvorfor utrydder ikke Gud det onde med en gang? 
Svaret på det er mangfoldig, men grunnleggende sett handler det 
om at flere mennesker skal bli frelst, bli forsonet med Gud. Derfor er 
også den tiden som er nå en misjonstid – en tid der kristne har fått i 
oppgave å dele evangeliet, de gode nyhetene, med alle mennesker.
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FORTAPELSENS REALITET

Gud vil frelse
Fortapelsen er beskrevet allerede i det verset vi kaller den lille bibel 
og som er uthevet over. Gud ga sin sønn den enbårne for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud ønsker 
ikke at mennesker skal gå fortapt. Dette kommer klart frem i Bibelen 
som taler om Gud som:

«…han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sann-

hets erkjennelse.» 1Tim 2:4

«Si til dem: Så sant jeg lever, sier Herren Herren: Jeg har ikke behag i 

den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd 

og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø, 

Israels hus?» Esek 33:11

Likevel er saken at noen går fortapt like klar. Ja det ser faktisk ut til 

33. Hvorfor misjon?

For så har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 

JOH 3:16
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33. HVORFOR MISJON?

at de som går fortapt er flere enn de som blir frelst: 

 «Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred 

er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn 

gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som 

Matt 7:13f

Men hva er fortapelsen? Og hvordan kan Gud la mennesker gå fortapt 
om han virkelig ønsker å frelse? Dette er gode og viktige spørsmål. 
Langt på vei gir Bibelen svar på spørsmålene selv om de kanskje ikke 
er så lette å se med en gang. Men også her er det slik at vi så lenge vi er 
her på jord ser og forstår stykkevis og delt (1Kor 13:12)

Valgfri kjærlighet
Dersom vi igjen går tilbake til paradishagen ser vi at Gud fra begyn-
nelsen skapte mennesket i sitt bilde til fellesskap med ham. Det var 
ingen fortapelse i paradishagen. Mennesket var skapt til fellesskap 
og levde i fellesskap med Gud og hverandre. Treet til kunnskap 
om godt og ondt representerte en vei ut av dette gode fellesskapet. 
Hvorfor var denne utveien en del av hagen? Hvorfor var det et «exit 
skilt» i edens hage? 

Saken kan illustreres med en helt vanlig kjærlighetsrelasjon. Når 
en mann vil ta vare på sin kone kan han gjøre det på to forskjellige 
måter. En måte er å velge kontrollmetoden. For at kona skal være 
trygg sperrer mannen henne inne. Han vokter på henne dag og natt 
og låser alltid døren utenfra når har reiser bort. Slik er konen hans 
alltid trygg. Spørsmålet er om hun er fri og om de lever i en gjensidig 
kjærlighetsrelasjon? 

Det finnes en annen trygghet. Vi kan eksemplifisere med en annen 
mann som ikke sperrer konen inne. I stedet gjør han alt han kan 
for å la henne få kjenne hvor høyt han elsker henne. Han gir henne 
alt det beste og tar vare på henne med alt han har. Uansett om 

Visste du at: 
Visste du at ordet misjon 

kristen sammenheng handler 
misjon om å dele evangeliet 
med alle mennesker. Dette 
oppdraget har en oppdragsgi-
ver. Oppdragsgiveren er Gud. 
Gud har gitt mennesker som 

mennesker. Han du tenkt på 
at ordet oppdrag handler om å 

handler om å dra opp mennes-

er Jesus som gjør det, men han 

som sine redskaper.
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hun velger å elske ham, elsker han henne og gir seg selv, sitt liv, 
for henne. For konen gir dette en høy grad av trygghet (særlig om 
mannen er allmektig slik Gud er). Det gir også en høy grad av frihet 
og det ligger godt til rette for en gjensidig kjærlighetsrelasjon. 

Det er nettopp slik Gud gjør det i forhold til menneskene. Gud skapte 
mennesker i sitt bilde til frihet, kjærlighet, fred og trygghet. Men så 
valgte vi ham bort. Vi valgte å følge exit skiltet, bort fra Guds nærvær. 

Konsekvensen av dette valget bærer menneskeheten og skaperverket 
i dag. Guds nærvær ble satt til side og Guds fravær ble den naturlige 
følgen – om det ikke var for at Gud ga mennesker en ny sjanse.

Gud vil frelse og Gud ga en ny sjanse både ved å holde verden oppe 
ved sitt ord og ved å sende sin sønn til soning for verdens synd. Guds 
nærvær stoppet ikke helt opp, men hans evigvarende fravær «borte 
fra Herrens åsyn» (2Tess 1:9), ble en overhengende fare for hele 
menneskeheten.

GUDS VESEN

Hvem er Gud?
Bibelen starter ikke med en presentasjon av Gud. Det første som står 
i Bibelen er at Gud i begynnelsen skapte himmelen og jorden. Gud 
forutsettes. Gud er skaperen og er en forutsetning for skaperverket. 
Resten av Bibelen er med på å beskrive hvem Gud er. 

Noen ord beskriver likevel på en særlig måte hvem Gud er. 1Joh 
4 snakker om at «Gud er kjærlighet». Denne beskrivelsen sier noe 
om Guds vesen. Den sier noe om hvem han er og den sier noe om 
hvem han ikke er. Når Gud er kjærlighet utelukker det også en rekke 
ting. Gud kan ikke være både kjærlighet og ondskap. Gud kan ikke 
være både kjærlighet og hat. Han kan ikke være både kjærlighet og 
likegyldighet. Den lille setningen «Gud er kjærlighet» sier egentlig 
ganske mye. Og flere ord i Bibelen gir utfyllende kunnskap om Guds 
vesen. Vi skal se på noen av dem, men også litt på motsatsene. Når vi 
gjør det skal vi også huske at det i mange tilfeller ikke finnes nøytrale 
mellomposisjoner. Dersom Gud ikke hadde vært kjærlig måtte det 
nødvendigvis, i beste fall, resultert i at han hadde vært likegyldig. Det 
er ikke spesielt bra. På samme måte er det med lys og mørke. Når lyset 
slås av kommer mørket helt av seg selv. Mørke er ikke noe i seg selv, 
det er rett og slett bare fravær av lys. Som Bibelen selv sier det: «Gud 
er lys, og det er ikke noe mørke i ham» (1 Joh 1:5). 

Ordforklaring
Fortapelsen handler som 
ordet sier om å tape eller 
miste noe. Fortapelsen er 

det aldri kan gjenopp-
rettes. Det som tapes er 

dermed alt det Gud er og 

Helvete er et norrønt ord 

Hel er også dødsgudin-
nen, datteren til Loke. 

-

Gehenna 

helvete. Ordet gehenna 
viser til Hinnoms dal 
som var et sted som var 
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33. HVORFOR MISJON?

HVA GUD ER SKRIFTHENVISNING HVA GUD IKKE ER

Gud er kjærlighet 1Joh 4:16 «Gud er kjærlighet» Hat, ondskap, likegyldighet

Gud er lys 1Joh 1:5 «Gud er lys, og det er ikke noe 
mørke i ham»

Mørke, skiftende skygge (Jak 1:17)

Gud er livet Joh 14:6 «Jeg er veien og sannheten og 
livet» 

Død (1Kor 15:54)

Gud er sannheten Joh 14:6 «Jeg er veien og sannheten og 
livet»

Løgn (1Sam 15:29)

Gud er veien Joh 14:6 «Jeg er veien og sannheten og 
livet. Ingen kommer til Faderen uten 
ved meg»

Avvei (Jesus er veien i bestemt form, ikke en 

Gud er rettferdig Sal 11:7 «For Herren er rettferdig» Urettferdig (Heb 6:10)

Gud er god Mark 10:18 «Ingen er god uten én, det er 
Gud»

Synder, ond (1Joh 3:5) («synd er ikke i ham»)

Gud er hellig Jes 6:3 «Hellig, hellig, hellig er Herren, 
hærskarenes Gud»

Urenhet (3Mos 22:3)

Gud er en fortæ-
rende ild

«For vår Gud er en fortærende ild.» Heb 
12:29

Gud er ikke en som lar ondskap gå ustraffet 

Ord 11:21))

Gud er kjærlighet, lys, liv og godhet. Men hva har alt dette med 
fortapelsens mulighet og misjon å gjøre? Denne kunnskapen om 
Guds vesen er nettopp grunnleggende for å forstå dette. Å si nei til 
Gud innebærer nemlig å si nei til alt det Guds vesen representerer. 
Gud er lys. Å si nei til Gud er å si nei til lyset. Resultatet er mørke. Å 
si nei til Gud er også å si nei til kjærlighet og godhet. Resultatet er 
ondskap, hat og likegyldighet. Å gå fortapt er å gå glipp av Gud og 
hans vesen for evig. Et liv uten Gud er forferdelig og egentlig utenfor 
det vi kan forestille oss. 

Misjon   
Alle mennesker er etter syndefallet allerede i utgangspunktet på 
avveie. Vårt utgangspunkt er et brutt fellesskap med Gud. Om 
mennesker ikke blir frelst av Gud, blir dette bruddet evigvarende. 

Da Jesus hang på korset ble fellesskapet mellom Gud og Jesus brutt. 
Det var våre synder som skilte oss fra Gud. Når Jesus tok de på seg 
ble bruddet overført på ham. Dette skjedde for å gjenopprette vårt 
fellesskap med Gud. Troen på Jesus gir mennesker fellesskap med 
Gud, nå og i evigheten. Jesus ble frivillig forlatt av Gud for å hindre 
en evig adskillelse mellom Gud og oss.
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«Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama 

sabaktani? Det betyr: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt 

meg?» Matt 27:4

Misjon handler om å forkynne for mennesker både at fellesskapet 
med Gud er brutt og at det kan gjenopprettes gjennom troen på 
Jesus. Misjon er livsviktig, for den enkelte. Siden Gud elsker verden 
slik at han sendte sin sønn og gjennom dette ønsker å frelse men-
nesker, er det også et særdeles viktig oppdrag fra hans side. Faktisk 
er det ikke et valgfritt oppdrag for kristne. Da Jesus ga misjons-        
oppdraget til sine disipler var det nettopp i form av en befaling: 

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem 

til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å 

holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende!» Matt 28:19f 

Når kristne følger denne befalingen er det likevel en handling som 
skal skje av hjertet, ikke som en tom plikt, men av kjærlighet. Slik 
beskriver også Paulus og Johannes dette:

«For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for 

alle, og derved har de alle dødd.» 2Kor 5:14 

«Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1Joh 4:19
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33. HVORFOR MISJON?

OPPGAVER
1. Hvordan kan Bibelens lære om Guds vesen si oss noe om 

fortapelsen?

2. Forklar hvordan både Guds hellighet og Guds kjærlighet vises 

på korset 

3. En venn av deg sier: Jeg tror ikke på en Gud som dømmer? Hva 

vil du svare ham? (Skriv noen setninger i stikkordsform) 

4. En annen venn sier: Jeg tror ikke på en Gud som lar ondskap 

skje i verden uten at han griper inn og stopper det. Hva vil du 

svare ham/henne? (Skriv noen setninger i stikkordsform)

LÆR MER 
Urettferdig dom?
I vår hverdag vil mange mennesker reagere på mye av det som står i 
Bibelen. Noen vil kanskje reagere på at Gud kan dømme mennesker 
til helvete. Hvorfor dømmer Gud? Kan han ikke bare tilgi? Andre 
ganger tenker mennesker helt motsatt. Hvorfor griper ikke Gud inn? 
Hvorfor stoppet ikke Gud krigen her eller der? Hvorfor sørget han 
ikke for at massakren ikke skjedde, eller hvorfor tok han ikke livet av 
Hitler før han hadde klart å utrette så mye galt, blant annet drapet 
på 6 millioner jøder? 

Noen ganger reagerer vi på at Gud dømmer og straffer. Noen ganger 
reagerer vi på at han ikke gjør det. Dersom mennesker skulle avgjøre 
dette hadde det garantert blitt krig og konflikt fordi hver mann ville 
hatt sin egen mening om rett og galt. 

En dommer som ser igjennom fingrene med lovbrudd er en ubrukelig 
dommer. En dommer som unnskylder lovbrudd, fordi den tiltalte 
også har gjort noen gode gjerninger, er en urettferdig dommer. En 
dommer som lar seg påvirke av løfter om fremtidige gode gjerninger, 
er en korrupt dommer. Gud er en fullkommen dommer, som dømmer 
rettferdig.
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Det er ikke alltid vi ser hele bildet, men når punktum 
settes for historien vil Gud ha handlet rett og vi feil. Da 
skal Gud dømme alle mennesker etter det de har gjort. 
Den eneste måten vi da unnslipper Guds dom over våre 
liv er ved å ha byttet plass med Jesus, den rettferdige, som 
tok vår plass på korset. Ifølge Guds ord er dette den eneste 
løsningen for vår frelse. 

Vi kan tenke at det skulle vært annerledes, men her invi-
teres vi til å stole på at Gud vet best og at hans dommer 
er både gode og rettferdige. Gud er kjærlighet, sannhet 
og rettferdighet. Disse egenskapene ved Gud forenes i 
Jesu verk. Gud kommer til jord med sannheten om seg 
selv, om oss, vår situasjon og vår mulighet til frelse. Fordi 
Gud er rettferdig så opprettholder han kravene i loven og 
den straffen brudd på loven krever. I dette viser Gud sin 
kjærlighet til oss ved å dø til soning for våre lovbrudd. 

Gud er hellig. Vi må også være hellige for å kunne ha felle-
skap med Gud. Det gjør Gud oss  i troen på Jesus Kristus.

Ordforklaring
Hellig: Å være hellig 

avsondret, ren og opp-
høyet
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34. KLIMA, MILJØ  OG FORBRUK

34. Klima, miljø  
og forbruk

Og Gud velsignet dem og Gud sa til dem: Vær fruktbare 

og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og 

levende som rører seg på jorden. 

1MOS 1:28

KLIMA OG MILJØ

Mennesket gis fra skapelsen av oppdrag som forvaltere av skaperver-
ket. Det er et oppdrag vi skal ta på alvor også i dag. Samtidig er hele 
skaperverket preget av syndefallet og mennesket har dermed sviktet 
i sitt forvalteroppdrag. Vi skal i dette kapittelet se litt på klima og 
miljø sett fra en bibelsk virkelighetsforståelse.

For det første skapte Gud alt godt fra begynnelsen. Gud ønsker å 
se naturen blomstre. Han ønsker liv og overflod. Syndefallet satte 
en stopper for alt dette. Ikke bare førte det til konsekvenser i form 
av delvis ødeleggelse og forgjengelighet i skaperverket, men den 
ytterste konsekvens er også at hele skaperverket vil forgå: 

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» 

Matt 24:35

Selv om skaperverket, slik vi kjenner det i dag, en dag vil forgå, betyr 
det ikke at vi skal bidra til å ødelegge det. Natur og miljø er nært 

Visste du at: 
Visste du at klima er annet ord 

-

Noen steder er det polarklima, 
noen steder er det temperert 
klima og andre steder igjen er 
det tropisk klima. Ordet klima 

til solen som er med å skape de 
sterke årstidskontrastene.
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knyttet til menneskers livsvilkår. I Bibelen ser vi også flere ganger 
hvordan Gud har omsorg for dyrene. Bibelen sier for eksempel at ikke 
engang en spurv faller til jorden uten at Gud vet det (Matt 10:29). 
Gud har omsorg for naturen. Lidelse er av det onde og et resultat 
av syndefallet, også lidelsen i dyreverden. Men døden er også en 
nødvendig del av naturens gang slik verden nå er. 

Noe annet er unødig påført lidelse eller miljøødeleggelse. Som 
kristne er vi kalt til å ta vare på hverandre, til å være gode sam-
funnsborgere og til å forvalte skaperverket. Enten det handler om 
fabrikker som slipper ut giftige kjemikalier eller det kommer til det å 
håndtere plastavfall, så er det viktig med gode retningslinjer, krav og 
regler. Som kristne er vi også forpliktet til å følge det myndighetene 
fastsetter – så fremt ikke noe strider mot Guds Ord.

«Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndig-

heter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, 

ikke være stridslystne, men milde, og vise all ydmykhet mot alle 

mennesker.» Tit 3:1f

«Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet – tiden  

da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere  

profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de 

store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.» Åp 11:18 

Plast eller andre miljøgifter i naturen er ikke av det gode. Det 
medfører lidelse og er slik sett en konsekvens av syndefallet. Et 
litt annet spørsmål er klimaspørsmålet. Generelt er det nyttig å 
skille mellom miljø og klima. Miljø handler om de umiddelbare 
omgivelsene. Skadevirkninger på miljøet er ofte direkte forårsaket 
av menneskelig aktivitet. Klimaet har med værmønsteret å gjøre og 
er et mer sammensatt område som kan ha mange ulike årsaks- og 
virkningsforhold ved seg.

Visste du at:
Alle planter ser ut til å være 

CO -

mer. I drivhus pumpes det inn 
ekstra CO

hadde mye mer CO  og O  enn 
i dag. På den tiden var det et 
mye rikere dyre- og planteliv 
enn nå. Noen av verdens 

CO -sult i planteverden.
 
Visste du at også gjennom-
snittstemperaturen på jorden 

mener man å kunne påvise 

Grønland. Man mener at 
temperaturen i gjennomsnitt
var 1 grad varmere da kong 

og 0,5 grad varmere da Jesus 
vandret på jorden.
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34. KLIMA, MILJØ  OG FORBRUK

Så hvordan ser vi på klimaendringer i et kristent perspektiv? For 
det første må vi si at det er et litt annet utgangspunkt enn i dagens 
klimavitenskap. Dagens vitenskapsmenn ser på dagens værforhold 
og endringene i disse og prøver ut fra dette si noe om fremtiden. 
Man prøver også ut fra funn i naturen eller kosmos å gjette seg til 
hva som har skjedd i fortiden. 

I Bibelen lærer vi en hel del om klimaendringer. For det første vet 
vi at Gud skapte klimaet på jorden for at mennesker skulle ha det 
godt og trives. Vi vet også at syndefallet førte til «klimaendringer». 
Jorden ble forbannet – ting ble annerledes. Flommen førte til store 
endringer og kanskje de største klimaendringene vi har sett til nå. 
Underveis i historien har dette ført med seg enda flere endringer. 
En mulig istid etter flommen var på sett og vis en klimaendring. De 
mange jordskjelv, vulkanutbrudd og landhevinger som har foregått 
de siste 4-5000 årene har gitt sine bidrag til endret klima lokalt eller 
i større områder. Sannsynligvis, ut fra et bibelsk perspektiv, har 
mye av kontinentalplatedriften sammenheng og årsak i flommen. Et 
forhold som viser oss at klimatiske forhold var helt annerledes før, er 
funn av tropisk fossilmateriale både på Antarktis og på Svalbard. Det 
er ikke vanskelig å bevise at jorden mange steder hadde et helt annet 
(og varmere) klima tidligere. 

Det at jorden en dag skal forgå vil også henge sammen med klima-
endringer. Bibelen beskriver en rekke tegn i naturen som peker frem 
mot Jesu gjenkomst. Mange av disse beskrivelsene minner om beskri-
velsene av dagens klimautfordringer. Trær og planter skal dø, havet 
skal bli forurenset og krig og konflikter skal resultere i mye lidelse. I 
tillegg snakker også Bibelen om kosmiske endringer. Solen skal både 
formørkes, men også «brenne menneskene med ild» (Åp 16:8) Måne-

Ordforklaring
Klima: Værmønsteret 

at gjennomsnittstempe-
raturen på jorden øker. 

Menneskeskapte 
klimaendringer: At 
menneskelig aktivitet 

av drivhusgasser eller 
nedhogst av regnskog 
påvirker klimaet.

Drivhusgass: Gass 

Drivhusgasser er på en 
spesiell måte, sammen 
med andre klimagasser, 
med å påvirke klimaet på 
jorden. 

Miljø: Miljø har med om-
givelser å gjøre. I denne 
sammenhengen snakker 
vi om menneskers 

påvirket direkte gjennom 
menneskers levemåter 
og handlinger.

Fossilt brensel: Olje, 
kull, gass eller liknende 

varianter av dette.  
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lyset skal også endres og noen stjerner skal falle ned. Vi skjønner at vi 
egentlig snakker om mer enn «bare» noen lokale klimaendringer. Vi 
snakker om globale katastrofer som vil resultere i at himmel og jord 
forgår. Så til sist vil Gud skape en ny himmel og en ny jord.

De siste årene har det vært et økende fokus både på å fastslå at 
klimaendringene vi observerer i dag er menneskeskapte, men også 
på å gjøre en innsats for å forhindre eller stagnere dem. I bibelsk   
perspektiv er klimaendringer et resultat av syndefallet. Det er også 
klart i Bibelen hvordan vi i prinsippet kan gjøre lite for å forhindre 
de globale trendene i jordens avvikling. Bibelen forutsier dem og de 
vil derfor skje. Jorden vil forgå, men det betyr altså ikke at vi skal 
være med å ødelegge den. Tvert imot skal vi forvalte det vi har fått 
etter Guds vilje, han som skapte alt overmåte godt.

FORBRUK

En annen side ved klima og miljøsaken er forbruket. De siste årene 
har det vært et stort fokus på elbiler. Fordi man ønsker å redusere 
utslipp av gasser fra fossilt brensel har det vært sett på som 
miljøvennlig å kjøre elbil. Men elbilproduksjon og bruk har ikke vært 
uproblematisk. Produksjon og utvikling av batterier er ikke uten 
miljøkonsekvenser, og de varer ikke evig. Også elbiler forurenser, 
selv om de ikke gir like mye direkte støy og utslipp i nærmiljøet.

Også på andre områder har utviklingen gått i tilsynelatende mer 
miljøvennlig retning. Plastposer erstattes av papir, emballasje 
reduseres og det betales klimaavgift for flyreiser. Noe av dette er nok 
utvilsomt med å hjelpe på en bedre forvaltning av de godene Gud har 
gitt oss. På den annen side lærer vi også stadig mer. Var det egentlig 
bedre for miljøet å bruke papir enn plastposer? Og gikk pengene 
fra klimaavgiftene egentlig til det vi trodde? Disse spørsmålene og 
svarene vil stadig være i utvikling. 

Noe det derimot snakkes lite om er forbruket i seg selv. Det mest 
effektive, enten det gjelder handleturen eller bilturen, er selvsagt å 
droppe både det forurensende og det litt mer miljøvennlige alterna-
tivet. Hvis vi skal lete etter miljøpolitikk i Bibelen må det være det 
som er grunntonen der. Slik har det også vært gjennom årene blant 
kristne. Kristne har forurenset mindre, ikke fordi de har vært spesi-
elt opptatt av miljøkampen, men fordi de har hatt et lavt forbruk og 
vært mindre opptatt av materiell rikdom – i hvert fall er det slik det 
burde vært. I Bibelen finner vi noen idealer i så måte: 
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34. KLIMA, MILJØ  OG FORBRUK

«Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!» 1Tim :  

«Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært å 

være fornøyd med det jeg har.» Fil 4:11

«Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.» 1Tim :8

«La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med 

det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke 

forlate deg.» Heb 13:5

Bibelen maner til et nøysomt liv i motsetning til et liv der mennesker 
lar seg drive av begjær etter alle slags ting. Bibelen lærer oss å ha 
fokus på det åndelige og det usynlige. En kristen livsstil bør derfor 
også ofte være relativt miljøvennlig. Å klare seg uten den ekstra bilen 
eller den ekstra leken, eller den nyeste telefonen er nemlig enda mer 
miljøvennlig enn bare å gå for den mest miljøvennlige versjonen. 

OPPGAVER
1. Hva lærer Bibelen oss om klima i et overordnet perspektiv?

2. Hvordan bør kristne forholde seg til miljø og klimaproblemer? 

Før opp minst tre punkter. 

3. Hva er nøysomhet? Hvordan kan nøysomhet være til hjelp for 

miljøet?

4. Se på plakatene på bildene (s. 115 og 116) . Drøft for- og motar-

gumenter til budskapet på dem – sett i lys av Bibelen og det 

kristne håp.

5. Sammenlign noen trekk ved Bibelens beskrivelser av klimatiske 

forhold i endetiden og det vi hører om i media i dag. Kan du 

-

pel: Luk 21:25; Åp 8:7-11)
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LÆR MER 
Global oppvaring og menneskeskapte klimaendringer er uttrykk 
vi hører relativt ofte. Det er stor grad av konsensus (enighet) 
blant forskere om at verden står overfor store utfordringer 
klimamessig og at dette er menneskeskapt, først og fremst på 
grunn av utslippsgasser. Man mener også å kunne påvise at 
gjennomsnittstemperaturen i verden er i ferd med å stige og at den 
vil stige ytterligere om ikke utslippene reduseres.

Noen få forskere er også uenige i dette. De mener at temperatur-
svingningene vi observerer er en del av naturlige svingninger i 
temperaturen. Noen vil også peke på aktiviteten på solens overflate 
som utslagsgivende for klimaet. Likevel kan man ikke utelukke at 
det lokalt er klimamessige utfordringer og klima i endring. Noen 
steder blir vinteren mildere, andre steder blir det mer regn eller mer 
tørke. Hva som er den direkte årsaken til dette er det likevel ikke 
enkelt å få oversikt over.

Uansett hva man tenker om klimagasser og global oppvarming er 
luftforurensing på grunn av utslipp et høyst reelt problem i mange 
nærmiljø. Av de 100 mest forurensede storbyene i verden ligger 
nesten alle i Kina eller India. I mange av disse byene er forurensin-
gen av biltrafikk, kullkraftverk og fabrikker så stor at det er direkte 
helseskadelig å puste inn luften. Selv om verden har mange utfor-
dringer å stri med er dette også en av dem. Sult, krig og ødeleggelse 
av skaperverket og levevilkår er alle forhold vi bør ta på alvor og 
gjøre vårt til å forhindre. Samtidig formaner Bibelen oss midt i dette 
arbeidet til å huske på at det er den åndelige forurensingen som er 
årsaken til alt dette. Medisinen og den endelige frelsen fra alt dette 
ligger også i det åndelige. Det er Jesus Kristus som er verdens frelser.

Forurenset storby i Kina
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35. THE JOSHUA PROJECT

35. The Joshua Project

Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden 

til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 

MATT 24:14

TIL ALLE FOLKESLAG

Evangeliet skal ut til alle folkeslag. Det vil si at budskapet om at 
Jesus døde for verdens synder skal forkynnes for alle folk og på et 
språk de forstår. Men hva er egentlig et folk? Og hvordan definerer vi 
et folk som unådd for evangeliet?

Tematikken om misjon til alle folkeslag har å gjøre med både 
skapelsen, syndefallet, språkforvirringen og stedfortrederen. 
Og det har med sluttføringen å gjøre. Bibelen lærer oss at Jesus 
kommer igjen når evangeliet har blitt forkynt til vitnesbyrd for alle 
folkeslag. Men hva er et folkeslag? Hvor mange folkeslag finnes i 
verden? Og hvor begynner man hvis man skal være med på å fullføre 
misjonsoppdraget?

Tanken om verdens forskjellige folkeslag kan vi spore tilbake til 
Babel. Ut fra hendelsen i Babel ble folkeslagene dannet. Folk fikk 
forskjellige språk og reiste hver til sitt. Forskjellighet, mikroevo-
lusjon og påvirkning fra kosthold og miljø førte etter hvert også 

Visste du at:

som har svært lite kontakt med 
omverdenen. Noen av disse 

har kontakt med omverdenen, 
men som er nesten helt 

at det er nesten ingen som tror 
på Jesus i gruppen. Noen av de 

over 50 millioner mennesker 

Bangladesh, Japan og Tyrkia. 
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Ordforklaring
En misjonær er en som 

unådde mennesker.
Joshua Project

verden over er evange-

Kanaan på Guds ordre. 
På samme måte har vi en 
ordre. Det er å dele evan-
geliet med vår neste, til 
hele verden har hørt. 

til forskjeller i utseende og etnisitet. Adskillelsen førte også til 
kulturforskjeller. Etter hvert ble det dannet hundrevis og tusenvis av 
ulike folkegrupper, men kanskje ikke så mange folkeslag?

La oss se på Norge som eksempel. Norge er en nasjon og vi er ett folk! 
Sett fra én side er det så enkelt som det. Men vi kan også stille noen 
spørsmål ved en slik måte å trekke grensen på. Hva med Skandinavia 
og Norden? Tilhører svenskene et annet folkeslag enn oss? Og hva 
med Island. De fleste som bor der stammer jo beviselig fra skandina-
viske vikinger! Og er egentlig Nordmenn en ensartet folkegruppe? 
Det finnes jo både samer og kvener - og somaliere og pakistanere i 
Norge også. Noen har vært her i tusenvis av år, andre kom i fjor. Hvor 
mange folkegrupper finnes det og hva er et folkeslag?

I Bibelen er det en del ting som tyder på at det bare finnes 70 folke-
slag i hele verden. Når vi teller opp etterslekten til Noah som nevnes 
i 1 Mosebok 10 og 11 er det nettopp 70 familiefedre som ser ut til å 
reise ut fra Babel. Mange av disse kjenner vi også igjen som stam-
fedre til hver sine land og nasjoner i moderne tid. For de flestes del 
vil naturligvis slekten igjen ha blitt oppdelt i mindre folkegrupper. 
Her ligger muligvis forskjellen på folkegrupper og folkeslag. 

Poenget med å omtale de 70 folkeslag er å vise at selv om det finnes 
en del unådde folkegrupper i dag er det ikke sikkert det finnes så 
mange unådde folkeslag. Men hvordan kan man da regne i folke-
grupper. Hva er en folkegruppe? 

Organisasjonen «Joshua Project» har jobbet mye med å definere 
unådde folkegrupper. Ifølge denne organisasjonen er det ca. 17.000 
folkegrupper i verden i dag. Av dem er ca. 7000 unådde – det 
tilsvarer at rundt 40% av verdens befolkning bor i folkegrupper der 
evangeliet er relativt ukjent. 

En unådd folkegruppe defineres som et folk der under 2% av 
befolkningen er evangeliske kristne eller under 5% er bekjennende 
kristne. Tanken er at de kristne i disse folkegruppene er så få at de 
trenger hjelp utenfra for å evangelisere hele folkegruppen. Joshua 
Project understreker likevel at selv en liten gruppe eller få personer 
som brenner for en sak, potensielt kan ha stor innvirkning på en 
folkegruppe. 
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VERDEN TRENGER MISJONÆRER

«En misjonær er en person som har fått et kall, en livsoppgave og 

som er utsendt for å oppfylle sitt kall eller livsoppgave»

Slik lyder wikipedias definisjon av en misjonær. Det er ikke så langt 
fra sannheten. Ofte assosieres ordet misjonær med mennesker som 
forlater sitt land og sin kultur og tar opp arbeidet med å evangelisere 
mennesker i en fremmed kultur og et fremmed land. Men alle som 
deler evangeliet er egentlig misjonærer. Derfor har også noen satt 
saken på spissen og uttalt at:

«Enten er du misjonær eller så er du en misjonsmark»

Bibelen lærer tydelig at det å være kristen også innebærer et kall til å 
dele evangeliet. Målet er at flest mulig mennesker skal bli kjent med 
deres skaper og bli frelst gjennom den stedfortredergjerningen Jesus 
gjorde da han døde på korset. Alle mennesker trenger å tro på Jesus 
for å bli frelst fordi alle mennesker er syndere.

Som kristen og misjonær trenger mennesker Guds Ånd. Det er Den 
Hellige Ånd som gjør et menneske i stand til å være et vitne. Det er 
også Den Hellige Ånd som utruster mennesker til å virke i menighet 
og samfunn. Bibelen lærer at frelste mennesker er lemmer på et 
legeme, det vil si at de til sammen fungerer som en kropp, men der 
alle legemsdeler har ulike oppgaver. Akkurat slik en kropp med alle 
sine deler og finesser styres av hodet, er også den kristne menighet 
styrt av Jesus. Akkurat slik blodet strømmer gjennom de ulike 
kroppsdelene, slik er også Ånden i de kristne. 

Slik er det Gud selv som fullfører misjonsoppdraget gjennom hans 
barn. Når mennesker er villige til å bli brukt i tjeneste for Gud er det 
Han selv som er ansvarlig for resultatene.

«Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. 

Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og 

Samaria og like til jordens ende.» Apg 1:8

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i 

himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, 

idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige 

Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og 

se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28:18-20

mange har av hvordan "misjon" ser ut? 
Bildet viser den svenske misjonæren 
Erik Jansson som holder dåp i Guarany 

-
heten i dag mer som på bildet under? 

-
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OPPGAVER
1. Bruk www.joshuaproject.net til å undersøke Norge som nasjon. 

Hvor mange prosent i Norge er evangeliske kristne ifølge denne 

oversikten? Finnes det unådde folkegrupper i Norge? Kjenner 

du noen som tilhører en slik gruppe? (https://joshuaproject.net/

countries/NO ) 

2. Velg ut et unådd folkeslag og lag en liten presentasjon av 

folkegruppen?

3. Velg en misjonær (gjerne en historisk person) og lag en liten 

presentasjon om ham/henne.  

opplysninger: 

 a.. Hvilken folkegruppe i verden er den største unådde folke 

 gruppen? Hvor mange mennesker teller den?

 folkegrupper?

 d. Hva er 10/40 vinduet?

5. Tør du ta utfordringen med å fremover be for et bestemt 

folkeslag?
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LÆR MER 
Det finnes mange kjente misjonærer som for eksempel David 
Livingstone (en av nyere tids første europeiske misjonærer i Afrika), 
Hudson Taylor (Briten som startet China Inland Mission) og William 
Carey (Pioner misjonær i India). Mange av disse er verdt et nøyere 
studium. Både deres radikalitet i det å forlate hjemlandet til fordel 
for en usikker fremtid i et ukjent land og deres tro, liv og virke når 
problemene tårnet seg opp, er lærerike historier.

En annen litt mindre kjent misjonær er Ludwig Nommensen 
(1834-1918). Nommensen var født i Nordstrand som i dag er i 
Nord-Tyskland, men som da tilhørte Danmark. Da han var 28 år 
gammel, i 1862, dro han til Sumatra i Indonesia. Han ble en av de 
første misjonærer til Batakstammen som levde i innlandet i den 
nordlige delen av Sumatra. Denne stammen var i motsetning til 
en del andre folkegrupper i Indonesia nesten helt uberørt av både 
kristendom og Islam. Nommensen var likevel ikke første mann som 
forsøkte seg som misjonær i dette området. Historien forteller at det 
like før ham hadde vært to amerikanske misjonærer som hadde reist 
inn i området. Disse hadde ikke kommet tilbake igjen, men var endt 
opp i grytene til batakene som var kannibaler. Likevel reiste Ludwig 
Nommensen inn i det samme område. Ikke mange årene etter var 
det tydelig at arbeidet ga resultater. I 1876 var 2000 bataker blitt 
kristne og i 1878 oversatte Nommensen det nye testamente til batak. 
I mellomtiden hadde han og kona opplevd å miste 2 barn. På tross av 
et hardt liv og motstand ble de værende. Så døde kona i Tyskland og 
Ludwig ble alene med de fire barna som levde, men han giftet seg på 
nytt noen år senere og ble værende som misjonær i Sumatra, tro i det 
kallet Gud hadde gitt ham.

I 1901 ble en av Nomensens sønner drept på Sumatra. Under første 
verdenskrig mistet han enda en av sine sønner. I 1918 var det Lud-
wigs egen tur. Ludwig Nomensen døde 84 år gammel etter over 50 
års misjonstjeneste blant batakene i Indonesia. På det tidspunkt var 
kirken i batakland vokst til ca. 500 lokalmenigheter med til sammen 
ca. 180.000 medlemmer. I dag regner store deler av batakfolket seg 
som kristne og de teller mange millioner, fordi én mann var villig til 
å gå dit Gud kalte ham.

 
(1834-1918)
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KRLE er ikke hva det engang var. Egentlig kan det sies om det meste, 
men kanskje spesielt om KRLE-faget. Siden skolene startet i Norge 
i 1739 var kristendomsfaget en sentral del av opplæringen. Lese- og 
skriveferdigheter skulle brukes både til å lese Bibelen og å drive 
et daglig liv og arbeid. Kristendommen var på den tiden en del av 
skolen som helhet og ikke bare i et eget fag. Bønn, andakt og opp-
læring i troen var en sentral del av det hele. Grunnloven fra 17. mai 
1814 sa i §2 at lutherske kristne foreldre var forpliktet til å oppdra 
sine barn i samme tro. Denne delen av paragrafen ble ikke opphevet 
før i 2012 og i nesten 200 år satte det sitt preg på skole og samfunn. 

Etter hvert utviklet det seg et eget kristendomsfag i skolen. Før 
1997 kunne foreldrene til elever som ikke ønsket opplæring i 
kristendomskunnskap søke fritak og i stedet ha faget livssynskunn-
skap. I 1997 ble disse fagene slått sammen til KRL – Kristendoms-, 
religions- og livssynskunnskap. Men det varte ikke lenge før faget 

Lær den unge den veien han skal 

gå! Så viker han ikke fra den når 

han blir gammel. 

ORD 22:6

3 . Kristendom i skolen
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igjen ble endret. I 2008 oppsto RLE – religion, livssyn og etikk, men 
kort tid etter lå det an til enda en endring. Faget fikk sitt nåværende 
navn, KRLE, i 2015. På tross av den seneste tids navneendringer har 
det lagt ganske fast at faget skal inneholde mest kristendomskunn-
skap, men også religions- og livssynskunnskap og etikk som egne 
fagområder. Neste endring i KRLE-faget ligger an til å komme i 2020. 
Da vil detaljkunnskap i de ulike religionene bli mindre vektlagt. I 
tillegg til den påkrevde opplæringen som gis gjennom dette obliga-
toriske faget, står kristne friskoler fritt til å gi ekstra undervisning i 
kristendomskunnskap. 

KRLE er altså et mangfoldig fag. Men hvordan presenterer man så 
mange ulike innfallsvinkler i ett enkelt fag? Det kan nok til tider 
være vanskelig. I matematikken undervises det i alt fra algebra til 
trigonometri. Selv om det er forskjellige deler av matematikken er 
det ingenting av det som står i motsetning til hverandre. Alt er like 
gyldig og objektivt. Det er ikke slik at subjektive forhold spiller inn.  
2 + 2 = 4, uansett hvem du er eller hvilken tro du har.

Målet i KRLE er også å presentere stoff som er sant uavhengig av 
hva folk tror på. Da kreves i utgangspunktet et utenfra-perspektiv. 
Et utenfra-perspektiv får frem hvordan de ulike religionene og livs-
synene ser ut fra utsiden. Vi kan da snakke om at «de kristne tror» 
eller «muslimer tror» slik og slik. Når buddhister hevder at Siddharta 
Gautama oppnådde nirvana ved hjelp av blant annet meditasjon, blir 
det med andre ord ikke en objektiv sannhet, men i stedet noe som 
buddhister tror. På samme måte tror humanister at det ikke finnes 
en Gud, men at menneskerettighetene er gode leveregler.

Et innenfra-perspektiv er annerledes. Her presenterer man stoffet på 
en annen måte. Dersom vi for eksempel skriver om Muhammed at 
«da han besøkte grotten utenfor Mekka, fikk han besøk av Engelen 
Gabriel», er vi klart over på et innenfra-perspektiv. Det er ikke en 
objektiv sannhet at Muhammed noen gang møtte en engel. Mange 
vil til og med være uenig i at engler finnes overhodet. Noe helt annet 
er hva muslimer tror, eller hva som står i Koranen. Setningen kunne 
for eksempel vært endret til «I Koranen hevdes at Muhammed traff 
en engel som het Gabriel i en grotte utenfor Mekka.» Setningen 
fremstår da i utenfra-perspektiv.

Det er ikke slik at det alltid er galt å skrive med et innenfra-perspek-
tiv. Noen ganger kan en tekst presenteres nettopp på den måten med 
hensikt for at leseren skal få innsikt i hvordan man tenker innen 
et livssyn eller en religion. Det som er viktig er å være klar over 

Visste du at: 

-

han har skapt naturen da må 

-
heng. Boken tar ikke opp alle 

men trekker opp en linje gjen-
nom verdenshistorien. Dermed 

håper du liker den!
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forskjellen. Vi må vite hva vi leser og skriver. Det kan være vanskelig 
å holde tungen rett i munnen her. Faget «religionsvitenskap» peker 
mot at det finnes objektive sannheter når det gjelder dette feltet og 
at et utenfra-perspektiv er mulig. Samtidig har vi tidligere sett at det 
er vanskelig å fastslå noe som absolutt sant uten at det også er satt 
inn i en ramme av tro eller ideologi – et paradigme.

I denne boken er vi tydelige på at dette er tilfellet. Denne boken må 
forstås i rammen av at Jesus Kristus er Guds sønn og at Bibelen er 
Guds ord. Hele læreverket fremstår dermed i en ramme av et innen-
fra-perspektiv. Når det er sagt, vil de enkelte tekstene være preget 
av både innenfra- og utenfra-perspektiv. Det henger sammen med at 
det ut fra bokens perspektiv nettopp er det synet som fremkommer i 
den, som er det som ligger nærmest opp til den objektive sannheten 
om virkeligheten. Spørsmålet er om ikke det samme kunne sies om 
de fleste læreverkene i KRLE? Kanskje er det nøytrale og objektive 
ikke så lett å definere som man skulle tro? Kanskje har vi alle et 
utgangspunkt, et paradigme eller en tro som vi opererer innenfor og 
innenfra?

KRISTEN FRISKOLE

Går du på en friskole? Dagens friskolelov regulerer private skoler. 
De fleste av disse private skolene har et religiøst formål. Friskoler 
med et religiøst formål er grunnlagt i foreldreretten. Det betyr 
at foreldrene har rett til å tilse at oppdragelse og undervisning av 
barnet er i tråd med deres religiøse oppfatning og livsanskuelse. 
Dette prinsippet er også nedfelt i menneskerettighetene. 

I Bibelen finner vi en rekke eksempler på at oppdrageransvaret og 
opplæringsansvaret er gitt til foreldrene og særlig fedre:

«Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke 

skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre 

Herrens pris og hans styrke og de undergjerningene som han har 

gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel, som 

han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn, for at den kommende 

slekt, de barna som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de 

igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn.» Sal 78:3-

«Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors 

lære!» Ord 1:8

Ordforklaring
Friskole
som står i motsetning til 

er drevet av private eiere. 

er eid av organisasjoner 
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Vi finner også at det pekes på barns ansvar for å lytte til foreldrenes 
veiledning. 

Noen av tekstene som formidler dette kaller vi hustavler. Gjennom 
mange generasjoner har slike tekster blitt pugget av barn og foreldre 
for eksempel gjennom konfirmasjonsopplæring.

«Dere barn: Vær lydige mot deres foreldre, i Herren! For dette er rett. 

Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er 

knyttet løfte til – for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i 

landet. Og dere fedre: Vekk ikke sinne hos deres barn, men oppdra 

dem med Herrens tukt og formaning.» Ef :1-4

I Norge har det særlig vært Luthers lille katekisme og Pontoppidans 
forklaring som har gitt grundig trosopplæring til generasjon etter 
generasjon. Luthers katekisme forklarer viktige sider ved troen og 
er skrevet som en veiledning for familiefedre slik at de kan lære opp 
barna. Pontoppidans forklaring er en mer omfattende gjennomgang 
som består av 750 korte spørsmål og svar. 

For kristne har det alltid vært viktig å dele troen. Det handler om 
misjonsoppdraget som vi har fått. Dette oppdraget gjelder også 
overfor barna. 

«Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all 

skapningen!» Mark 1 :15

«Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barna komme til meg 

og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til!» Luk 18:1

Men hva med undervisningen? Kunne ikke den bare vært helt 
nøytral slik at foreldrene bare kunne gitt den kristne opplæringen 
hjemme? Det er mange foreldre som velger å sende barna på en 
offentlig skole, også selv om de er kristne. En del av undervisningen 
er nok også slik at den er tilnærmet nøytral uavhengig av hvilken 
skole man går på. 2+2=4 både på kristne, muslimske og sekulære 
skoler. Likevel er det også slik at mange ting er preget av de verdier 
og ideologier som ligger bak skolen eller hos læreren. Matteoppgaven 
kan også gis på forskjellige måter. Per og Mari kan gi 200 kroner hver 
til sultne barn i et u-land eller de kan bruke de samme kronene på 
godteri. Svaret blir uansett 400 kroner gitt eller brukt til sammen, 
men under overflaten er det samtidig formidlet et budskap om hva 
som er «normalt» eller hva det kan være bra å bruke penger på.
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I tillegg til dette kommer undervisning som klart har verdimessige 
sider. Det gjelder religions- og livssynsundervisning, etikkundervis-
ning og berører også norsk, samfunnsfag, naturfag og andre fag.  

Far og rektor Ole Kristian Thoresen stiller et viktig spørsmål i boken 
«kristen friskole – frihet og mangfold» (1999). Han peker blant 
annet på at det i praksis er ganske vanskelig å drive grunnleggende 
opplæring på nøytralt grunnlag:  

«Hvordan skal du undervise et barn dersom du ikke kan fortelle det 

hvor det kommer fra, hvorfor det er her, og hvor det skal hen?» 

OPPGAVER
1. Følgende tekst står å lese på oppslaget Muhammed på norsk 

Wikipedia. Én av setningene representerer strengt tatt et 

innenfra-perspektiv, hvilken? Kan du skrive den om slik at det 

får et utenfra-perspektiv?:

 «Muhammed, Muhammed ibn Abdullah eller Muhammed ibn 

Abd Allah, (født ca. 570, død 8. juni 632 i Medina) var en politisk 

og religiøs leder. Han anses som grunnleggeren av islam. Han 

regnes av muslimer og i Bahai som profet. Koranen inneholder 

åpenbaringene Muhammed mottok som Allahs profet fra ca. 

610 til han døde. Muhammed var, ved sin død, statsleder for 

den vestlige delen av Den arabiske halvøya.»

2. Hva er en kristen friskole? Bruk https://lovdata.no/dokument/

NL/lov/2003-07-04-84, https://kff.no/ og https://www.kristne-

og 3 viktige fakta om kristne friskoler spesielt. 

3. Finn ut mer om skolen din. Hva slags skole er det? Hvem eier 

den? Hva skiller din skole fra andre skoler? Hvordan vektlegges 

kristendomsundervisningen ved din skole? 
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LÆR MER 
Troen kommer av forkynnelsen. Enten vi snakker om barn eller 
voksne trenger mennesker å høre evangeliet forkynt for å komme til 
tro på Jesus. Alle kristne har et ansvar for å forkynne evangeliet. 

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og  

forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» Rom 10:17

«Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? 

Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan 

kan de høre uten at det er noen som forkynner?» Rom 10:14

Evangeliet skal forkynnes i hjemmet, menigheten og ellers i samfun-
net. Ansvaret for opplæringen i hjem og menighet er i Guds ord på 
en særlig måte lagt på familiefedre og i menigheten utvalgte menn 
etter bestemte kriterier (1Tim 3:2). Dette betyr ikke at kvinner 
er uten ansvar. Alle kristne har et ansvar for å forkynne. Likevel 
pålegger Bibelen mannen et overordnet ansvar. 

Opplæringen i skolen vil slik sett i et kristent perspektiv alltid 
komme i andre rekke. Det er foreldrene som har ansvaret for 
at barna blir opplært i troen. Menigheten har et ansvar for å gi 
opplæring til alle troende. Sammen har alle kristne et ansvar for å 
forkynne evangeliet til verdens ende.  
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