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Etter at Gud skapte 
Adam på den sjette 
dagen i skapelsesuka, 
hadde han en veldig 

spesiell oppgave til Adam. Det 
var å gi navn til fuglene og noen 
av landdyrene som Gud hadde 
skapt før han skapte Adam. 

Adam bodde i et vidunderlig land-
område som hette Edens hage. Eden 
betyr ”et vakkert sted”. Ingen vet 
hvor dette var siden det ble senere 
ødelagt av syndefloden. Det var alle 
slags frukttrær og planter der som gav 
deilig mat til Adam og dyrene. 

Adam levde i en 
veldig  annerledes 
verden fra 
den vi har 
i dag. Alle 
fuglene som Gud 
hadde skapt på den femte dagen og 
alle dyrene som Gud hadde skapt 
på den sjette dagen, var helt ufar-
lige. Dette gjaldt også dinosaurene. 
Dyrene spiste frukt og planter, og de 
verken kjempet med hverandre eller 
spiste hverandre. 

Gud skapte de for å være som 
dette. Tenk å leve med en venn-
ligsinnet, tyrannosaurlignende 
dinosaur! 

Da Gud sa til Adam å gi navn 
til dyrene og fuglene, kastet ikke 
Adam bort tida. Han fullførte fak-
tisk oppgaven samme dagen som 
Gud gav den til ham. Noen har 
spurt: Hvordan kunne Adam ha 

gjort alt dette på mindre enn én 

dag? Vel, Adam trengte iallfall 
ikke lete etter dyrene. Bibelen 
forteller oss at ”Gud førte dem 
til Adam for å se hva han ville 
kalle dem”.

På den tiden var det ingen 
ville dyr. De drepte heller ikke 
hverandre for å få mat. De hadde 
ingen grunn til å være redde for 

hverandre eller å være 
redde for Adam. Og 
Adam hadde ingen 

grunn til å være redd for dem 
– heller ikke dinosaurene. 

Adams første oppgave: 
Navngi dyrene
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Bibelen bruker ordet ”slag” i stedet for ”art” for å 
beskrive de ulike fuglene og dyrene. Det er i dag flere 
hundre hundearter (ulv, sjakal, coyote, dingo og hun-
deraser fremavlet for hushold) innenfor hundeslaget, og 
flere hundre bjørnearter (svartbjørn, grizzlybjørn, isbjørn 
og brunbjørn) innenfor bjørneslaget, og så videre. Adam 
trengte derfor ikke gi navn til millioner av dyr. Å navn gi 
hvert slag var nok. Adam måtte bare gi navn til:

Ulike slag dyr

1. Buskap, som sauer, kyr, 
griser, kaniner, hester og kamel-
er. Sannsynligvis rundt et titalls 
slag. 

2. Fugler.   There are about 
2,400 species Det finnes omtrent 
2400 fuglearter som vitens-
kapsmenn har delt inn 165 ulike 
”familier”. (En ”fuglefamilie” kan 
omtrentlig være det samme som 
et slag i 1. Mosebok.) Dette inklud-
erer alle de som finnes i dag og de 
som er kjent fra utdødde fossiler. 
Ett av disse slagene er papegøye-
familien som er i dag satt sam-
men av 300 arter. Så hvis Adam 
gav navn til hver gruppe med sitt 
generelle navn, slik som ”ender”, 
”måker”, ”ugler”, ville det ha vært 
mindre enn 200 fugleslag for ham 
å navngi. 

3. Markens dyr.   Disse 
dyrene levde trolig i det åpne 
landskapet. Adam var ikke 
blitt fortalt å navngi alle ”jor-
dens ville dyr” som nevnt i 
1. Mosebok 1:24, men bare 
”markens dyr” (1. Mosebok 
2:19). Han trengte ikke gi navn 
til ekle krypdyr eller fisker. Visste 
du at bare 2 % av alle skapnin-
gene er dyr som har ryggrad? 
(Og de fleste av disse er fisk.) De 
kalles virveldyr. 

Alt i alt trengte Adam bare å gi 
navn til høyest tusen ulike slag 

fugler og dyr. Hvis han brukte 
noen sekunder på å gi navn til 
hver enkelt, ville det bare ha tatt 
tre-fire timer. Det var sikkert en 
behagelig morgens arbeid med 
mye tid til overs for andre spen-
nende ting. 

Var Adam i stand til å gjøre 
denne oppgaven? Adam var ikke 
et tilbakestående og gryntende 
apemenneske som Gud raskt 
forvandlet til det første mennesket. 
Hvordan vet vi det? Bibelen sier 
ingenting om at mennesket utviklet 
seg fra aper eller noe annet dyr, 
men at Gud tok noe støv som han 
formet det første mennesket fra. 

Den sier også at blant alle 
dyrene var det ingen passende 
hjelper eller ektefelle for Adam. 
Ingen var lik ham fordi Gud hadde 
skapt ham i Guds eget bilde, ikke i 
en apes bilde. Dette betyr at Adam 
var en person og at han hadde en 
åndelig natur. Han var i stand til 
å snakke med Gud og forstå Gud 
når Gud snakket til ham. 

Adam brukte språket som Gud 
hadde gitt ham å tale når han gav 
navnene. Med sin høye intelligens 
kunne han ha sagt ett eller to ord 
for å beskrive hvert dyr uten forvir-
ring eller gjentagelse, og uten å 
glemme hvilke navn han allerede 
hadde brukt. 

Du har også en åndelig natur. 
Det betyr at du kan snakke til Gud 
i bønn. Gud vil at du gjøre dette. 
Det er også ting han vil at du skal 
si. Hver dag kan du lese det som 
Gud sier til deg i bibelen. Hvorfor 
ikke lese i den i dag?


