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A
dam og Eva koste 
seg veldig i Edens 
hage som Gud 
hadde gitt til dem 

til å være deres hjem. De likte 
å spise de deilige fruktene, 
å se etter ting og å leke med 
dyrene. Gud hadde sagt at de 
kunne spise frukt 
fra hvilket 
som helst 
t r e 
bortsett 
fra treet 
t i l 

Av Russell Grigg kunnskap om godt og ondt. 
Han hadde advart dem at hvis 
de spiste fra det, ville de dø. 

En dag hørte Eva at noen 
pratet til 
henne. 

Stemmen kom fra en slange. 
Hvem kunne det være? Det 
var Satan, djevelen. Satan 
brukte slangen 
til å snakke 
til Eva. 

”Har Gud virkelig sagt at dere 
ikke kan spise fra disse vid-
underlige trærne?”, spurte 

han. 

”Selvfølgelig ikke,” 
svarte Eva. ”Vi kan 

spise all frukten vi 
vil bortsett fra fruk-

ten fra det treet 
der borte.” Eva 

fortalte så 
Satan at Gud 
hadde sagt 
at de måtte 
ikke spise 
eller røre 

f r u k t e n , 
ellers ville de 
dø. (Egentlig 

hadde Gud bare sagt ikke å 
spise frukten.) 

”Det er ikke sant,” sa Satan. 
”Gud vet at hvis dere spiser 
frukten, så vil dere bli så vise 
og kloke som han er.” Men 
Satan løy. 

Eva så på frukten. Så vak-
ker den var! Hun tenkte hvor 
godt den ville smake og hvor 
fint det ville vært å være vis. 
Hun tok et stort saftig bitt, og 
gav noe til Adam som også 
spiste noe.

Øyeblikkelig så visste Adam 
og Eva at de hadde gjort noe 
galt. Nå visste de hva ondt var. 
De skjønte at ondt var å være 
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og Eva. Han sa imidlertid til Eva at på grunn av det som hun hadde gjort, 
skulle hun ha stor smerte ved fødsler. Hennes døtre (og deres døtre) ville 

allikevel ønske å ha ektemenn. Gud sa til Adam at på grunn av det som han 
hadde gjort, skulle jorden nå være under en forbannelse. Det ville vokse ugress 

og torner. Adam ville måtte dyrke jorda og jobbe hardt for å få den til å gi mat hele 
hans levetid. Så ville han dø, og kroppen hans ville gå tilbake til støv.

Bibelen forteller oss at Gud lagde klær fra dyreskinn til Adam og Eva som erstattet 
fikenbladene som de hadde tatt på når de forsøkte å skjule seg for Gud. Dette 

betyr at minst ett dyr måtte dø, bare på grunn av det som Adam gjorde. 

Gud utviste så Adam og Eva fra hagen, slik at de ikke kunne spise fra et annet tre der 
som het livets tre, for så å leve evig. Han satt kjeruber på vakt for å hindre dem å komme 
tilbake til hagen noensinne. Adam og Eva ble avskåret fra den nære kontakten de hadde 
hatt med Gud i hagen. 

Fra da av begynte de å dø 
selv om de fortsatt skulle leve 

i mange år til. Det var det Gud 
hadde sagt skulle skje da han 
advarte dem om ikke å spise fra 

det treet. 

Da Jesus var på jorda, 
forsøkte Satan å friste 

ham til å gjøre gale ting 
(Matt. 4:1-11). Jesus sto imot 
Satans fristelser ved å sitere vers 
fra bibelen. Når vi fristes, lover 
bibelen oss at Gud vil gjøre det 
slik at det vil ikke være større fris-
telser enn det vi kan tåle (1.Kor. 
10:13). Den forteller oss også å 
hengi oss til Gud, og hvis vi står 
imot djevelen, vil han fly vekk fra 
oss (Jak. 4:7). Hvor mange vers 
fra bibelen kan du? 

De fikk skyldfølelse og skammet seg. Det demret for dem at det 
var ikke Gud som hadde løyet til dem, men Satan. De følte ikke 
den fantastiske virkningen som Satan hadde lovet dem. Synd 
er alltid som dette. Vi tror at vi vil like noe som vi vet er galt, 
men så finner vi ut at det gir oss skam og skyldfølelse. De var 
plutselig redde for å møte Gud.

Senere den dagen når Gud kom til hagen, gjemte de seg for ham 
mellom trærne. Dette hjalp ingenting, fordi ingen kan gjemme 
seg for Gud. Gud kalte, ”Hvor er du, Adam?” Med bøyde hoder 
smøg de seg ut i det fri, og sto foran Gud.

Gud spurte om de hadde spist frukt fra treet 
til kunnskap om godt og ondt. Gud 
visste at de hadde, men ville Adam 
erkjenne det? Nei! I stedet kom han 
med en unnskyldning og forsøkte 
å klandre Eva. ”Det var ikke min 
skyld,” sa Adam. ”Eva overtalte 
meg.” ”Det var ikke min skyld,” 
sa Eva. ”Slangen lurte meg til å 
spise den.”

Gud sa da til slangen at den 
var forbannet og at den og 
kvinnen skulle være fiender. 
En av hennes etterkommere 
ville komme til å knuse hodet 
dens, og den ville komme til 
å bite helen hans. Dette var 
en profeti. Dette henviser til 
at Guds sønn, Herren Jesus 
Kristus, ville komme til jor-
den. Han ville overvinne 
Satans gjerninger ved sin 
død på korset og ved sin 
gjenoppstandelse. 

Gud elsket fortsatt Adam 


