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Og Gud sa: ”Jorden skal bringe levende skapninger fram, hver etter sitt 
slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag.” Og det ble slik. 
Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter 
sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Da sa 
Gud: ”La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde 
over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, 
og over hvert kryp som rører seg på jorden.” Og Gud skapte mennesket i 
sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 
Og Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll 
jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler 
og over alt levende som rører seg på jorden.” 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 alle 
himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, 
gir jeg alle grønne planter til føde.” Og det ble slik. Og Gud så alt det han 
hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble 
morgen, sjette dagen. 

Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr. Men 
for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud 
Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et 

av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av 
det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne 

til mannen. 

Adam kalte sin 
hustru Eva, 

fordi hun er 
mor til alle 
som lever. 
(1.Mos. 
1:24-31, 

2:20-22, 
3:20.)

Adam og 
dyrene
Dag 6 
Bibelen sier at i den sjette dagen i 
skapelsesuka, skapte Gud alle dyrene 
som lever på land. Han gjorde dette 
ved å befale jorda ”å bringe fram” 
landdyrene, og den gjorde det. 

Gud skapte husdyrene som er til 
særlig nytte for oss, slike som kyr, 
sauer og hester. Han skapte små dyr 
som ekorn og edderkopper, harer og 
mus, frosker og krypdyr. Og ville 
dyr som aper og elefanter, og mange 
andre. På denne dagen skapte Gud 
også alle de forskjellige typene 
dinosaurer. Alt skjedde øyeblikkelige 
på Guds befaling, og alle levde 
fredelig sammen. For et syn det må 
ha vært! 

Hvordan vet vi at Gud skapte 
dinosaurer når bibelen ikke nevner 
ordet ”dinosaur”? Bibelen nevner ikke 
giraffer, elefanter eller kenguruer 
heller, men vi vet allikevel at Gud 
skapte disse dyrene på den sjette 
dagen. Vi vet at Gud skapte 
dinosaurer på den sjette dagen fordi 
dinosaurer er også landdyr.

Kjempet og utviklet disse dyrene seg 
i løpet av millioner av år? Nei! 

Bibelen sier at Gud skapte hvert 
dyr ”hvert etter sitt slag.” Det 
betyr at Gud har gitt hvert dyr 
evnen til å lage dyreunger 
akkurat som seg selv. Men et 
dyreslag kan ikke forandre 
seg til å bli et annet slag, 
hverken før eller nå. Harer 
får hareunger, ikke kenguru-
unger! Og det samme gjelder 
for alle andre dyr. Så når 
dinosaurer la egg, ble det klekket 
ut dinosaurunger, ikke fugleunger. 

Det første mennesket – 
Adam

Jorda var nå klar for å bli hjemmet 
til Guds største skapelse, de første 
menneskene – Adam og Eva. Men 
før dette hadde Gud en liten prat. 
Han sa, ”la oss gjøre mennesket i vårt 
bilde.” Hvem kan han ha snakket til? Ikke 
englene, da vi ikke er skapt i deres bilde. 
Og ikke til noen av dyrene, som apene, fordi 
vi ikke er skapt i deres bilde heller. 

Det må ha vært en samtale mellom de tre 
vesenene i treenigheten: Vår himmelske Far, 
Herren Jesus og Den Hellige Ånd. (Det 

hebraiske ordet for ”Gud” i 1. Mosebok 
antyder mer enn et vesen.) Hvorfor? 
Muligens for å vise hvor spesielt mennesket 
er, og at mennesket er absolutt forskjellig 

fra 
dyrene 
fordi det er 
noe av Guds natur 
i det. 

Mennesket er spesielt

Vi er på mange måter lik Gud, og 
ulik dyrene på mange måter. 

1. ”Gud er ånd” (Joh. 4:24), så 
derfor har du, i motsetning til 
dyrene, en udødelig ånd. Du kan 
bli fylt med Guds Hellige Ånd. 

Og du kan be 
direkte til Gud.

2. ”Gud er kjærlighet” 
(1. Joh. 4:8), så du kan 

elske og tilbe Gud, elske 
andre mennesker og kjenne Guds 

kjærlighet til deg. Dyr kan ikke gjøre 
dette.
3. ”Gud er god” (Sal. 34:8, 1. Pet. 
2:3). Gud er hellig og fullkommen. 
Dette betyr at han gjør aldri noe galt, 
og han befaler oss å være hellige og 
fullkomne også (3.Mos. 11:44-45, 
Matt. 5:48). I motsetning til dyr, har 
mennesker en samvittighet som 
forteller oss hva som er rett og galt.
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Ordet ”dinosaur” finnes ikke i 
bibelen, fordi dette ordet ble 

ikke funnet opp før 1841. Et 
dinosaurlignende dyr kalt 

behemot er beskrevet i Job. 
40:15-19, og et annet er kalt 
leviatan i Job 41. De hebraiske 

ordene som er vanligvis oversatt som 
”drage” opptrer i det gamle 

testamentet (den engelske King James-
bibelen) over 30 ganger. 

Moderne norske bibelversjoner 
bruker ofte ordene ”uhyre”, 

”sjakal”, ”store sjødyr”, 
”sjøuhyre” i stedet. I bibelen 

kan vi se at mennesker og 
dinosaurer en gang levde 
sammen.

Ikke vær bekymret for Adam. 
Gud visste hva han gjorde da han 
fjernet et ribbein. Dette er det 
eneste beinet i kroppen vår som 
vil vokse tilbake hvis det blir 
fjernet. Og barna deres ble ikke 
berørt av dette. Menn og kvinner 
har i dag samme antall ribbein.

Gud velsignet Adam og Eva og sa 
til dem å få mange barn og å fylle 
jorden. Det var altså Gud som 
dannet ekteskapet mellom en mann 
og en kvinne, og dannet familien, 
helt tilbake i 1. Mosebok,

Gud sa til Adam og Eva å se til 
jorden. Gud ville ha 

mennesker, laget i sitt 
bilde, til å passe på 

jorden og alt 
på den på hans 
vegne. Gud ville 

at vi skulle finne 
ut alt om jorden og å 

bruke denne 
kunnskapen til 
menneskers og dyrs 
fordel, på en måte som 

er til behag for Gud. 

Mange ting å spise. 
Nam!

Adam og Eva bodde i en vakker 
hage på et sted som het Eden. Og 
hva spiste de? God sa til Adam 
at de kunne spise frukt 
fra hvilket som helst 
tre i hagen som de ville, 
bortsett fra treet til 
kunnskap om godt og 

ondt. De ville aldri 
gå tom for frukt og 

grønnsaker, siden 
Gud hadde 

programmert 

komme da Guds 
Sønn ville bli et 
menneske og 
leve på jorda 
som menneske 
ved Jesus 
Kristus. Han 
gav det første 
menneske, 
Adam, samme 
slags kropp som 
Herren Jesus 
Kristus vil ha 
når han en dag 
kommer. 

Den første kvinnen – Eva

For å skape den 
første kvinnen 
gjorde Gud noe 
veldig 
spesielt. Han 
fikk Adam til 
å falle i en 
dyp søvn. Så 
tok han ett av 
Adams ribbein, 
og med stor 
visdom og 
dyktighet skapte han fra 
dette den vakre kvinnen som 
skulle bli Adams hjelper og kone. 
Når Gud gav henne til Adam, var 
det kjærlighet ved første blikk! 
Adam gav henne navnet Eva, som 
betyr ”liv”, fordi hun skulle bli mor 
til hele menneskeslekten. Alle som 
noensinne har levd nedstammer 
fra henne. 

Vi er forskjellige fra dyr på 
mange andre måter også. 

1. Vi kan snakke med andre 
mennesker (så vel som Gud). Dyr 
signaliserer advarsler, aggresjon 
eller vennskap til hverandre ved 
lyder som de lager, på måter som 
de står på eller beveger seg på, 
ved ansiktsuttrykk, eller ved lukt. 
Dyr kan imidlertid ikke snakke 
(eller skrive!) et virkelig språk. 
2. Vi kan velge hva vi vil gjøre. 
Dyr kan gjøre ting ut fra instinkt 
(Jud. v.10).
3. Vi kan trøste andre i deres 
sorger og le med andre i deres 
gleder. Et dyr kan muligens hjelpe 
andre, men de driver ikke med 
førstehjelp eller har sykehus. 
4. Vi kan lage våre måltider ved 
hjelp av ild (eller elektrisitet). 
Dyr er redd for ild.
5. Vi kan dyrke jorda, og plante 
og høste avlinger.
6. Vi kan finne opp komplekse ting 
som dataspill, musikkinstrumenter, 
malerier, matematikk og fly, og 
bruke klokker til å måle tid. Dyr 
kan lage reir eller hi, og dette er 
grensen for deres 
skaperevne. 

Gud visste at tiden ville 

plantene og trærne (når han 
skapte dem den tredje dagen i 
skapelsesuka) til å reprodusere 
seg ved hjelp av frøene sine. 

Dyrene skulle også få maten sin 
fra ”alle grønne planter”. Gud sa i 
begynnelsen at verken mennesker 
eller dyr skulle spise kjøtt. Det 
var bare etter syndefloden, i 
Noahs tid, at Gud sa at 

menneskene kunne spise 
kjøtt (1. Mos. 9:3). 

Alt var den sjette dagen vakkert 
og fullkomment etter Guds 
hensikt. Ingenting som Gud hadde 
skapt var verken dårlig eller ondt. 
Det var ingen kamp for 
tilværelsen, ingen sykdom, ingen 

lidelse, ingen synd, og viktigst av 
alt, ingen død av mennesker og 
dyr! 

Gud så i løpet av skapelsesuken på 
hva han hadde skapt og kalte det 
”godt” seks ganger. På den 
sjette dagen, når alt var 
ferdig, så Gud igjen og sa 
med glede at det var 
”overmåte godt”.


