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mer hvor forskjellig han var 
fra hvert av dem, også 
apene. Ingen av dem kunne 
snakke til ham. Ingen av dem 
kunne være med de gangene 
han pratet med Gud. Ingen 
av dem var en 
passende 
ektemake for 
Adam.

En hustru 
til Adam

Gud visste 
at Adam var 
alene og trengte 
en make. Gud 
gjorde derfor 
noe veldig, vel-
dig spesielt. Han 
lot Adam falle i en 
dyp søvn. Så tok Gud 
et av Adams ribbein 
og brukte det til å lage 
den første kvinnen. Når 
Adam våknet opp, 
var krop-
pen hans 
ikke bare 
lukket 
og leget, 
men ved 

siden av ham var 
det et annet men-
neske. Og hun var 
vakker!

Adam kalte henne Eva, 
som betyr ”liv”, fordi hun ville 
komme til å bli mor til alle 
menneskene på jorda (1. 
Mosebok 3:20).

A
dam var det 
eneste 
mennesket 
som fantes. I 
det vakre 

parkområdet som het 
Edens Hage hvor han 
bodde, hadde han alle 
slags dyr som han kunne 
ønske seg for kjeledyr. De 
hadde alle hver sin make, 
men Adam hadde ikke 
det; han var helt alene. 
Gud hadde gitt Adam den 
oppgaven å gi navn til alle 
dyrene. Adam fullførte 
oppgaven veldig raskt. 
Men han forsto 
desto 
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Dette betyr at du er i slekt med hvert 
menneske som lever i dag og som har 
noensinne levd. Du og de har alle den 

Ingen apemenn… i det hele tatt!
Noen mener at før Adam levde var det apemenn. 

Men dette er ikke sant.

Det har aldri vært noen halvape, halvmennesker, 
fordi evolusjon er ikke sant. Gud skapte ikke Adam fra 
en ape. Bibelen forteller oss at Gud skapte de første 
menneskene i sitt eget bilde og egen likhet, ikke i bildet 
og likheten til en ape. 

Folk har lett etter ”missing links” i mange år, og har 
kommet opp med alle slags rare idéer, som 
”piltdown-mannen”. I 1912 var det noen som 
fant et stykke av en hodeskalle til et menneske 
og den nedre kjeven til en orangutang på et 
sted som heter Piltdown i England. I løpet av 40 
år erklærte evolusjonister at disse beina var en 
”missing link” mellom mennesker og aper. Så, i 
1953 ble det kjent at dette var et bedrageri. 

I 1922 var det noen som fant en tann i 
Nebraska, USA. En vitenskapsmann gav den et 
vitenskapelig navn, en kunstner i England teg-
net et bilde av en apelignende mann og hans 
kone, og Nebraska-mannen var skapt. Noen få 
år senere ble det kjent at tanna kom fra en gris! 

I 1974 ble en del av et skjelett på omtrent 1 
meter funnet i Etiopia. Beina ble kalt ”Lucy” fordi 
de spilte ”Lucy in the sky with diamonds” med 
The Beatles da de ble funnet. ”Lucy” har blitt vist i 
museum med et utseende som en apekvinne, med 
apelignende ansikt og hode, og apelignende hen-
der og føtter. Beina inkluderer imidlertid verken øvre 
kjeve, det meste av skallen, eller bein av hender og 
føtter. De er bare beina fra en type ape. 

Dette er varianter av aper og av mennesker. Det 
finnes ingen halvformer. Alle ”missing links” er fort-
satt savnet – fordi de har aldri eksistert! 

samme tipp, tipp, tipp … tipp, tipp, tipp … tip-
poldemor – Eva. Og vi har alle samme tipp, tipp, 
tipp… tipp, tipp, tipp … tippoldefar – Adam. Dette 
er en veldig stor grunn til at ingen skal se ned på 
en annen person fordi han har forskjellig hudfarge 
eller er forskjellig på en annen måte. Vi er alle i 
slekt!

Adam og Eva var den allerførste ektemann 
og hustru. Ekteskap mellom en mann og en 
kvinne for livet er noe som Gud fant opp. Han vil 
ikke at menn skal gifte seg med menn, ettersom 
han ikke skapte Adam og Even. Han ville ikke at 
kvinner skal gifte seg med kvinner, ettersom han 
ikke skapte Lise og Eva. Og Gud vil ikke at en 
mann eller kvinne skal ha flere partnere, fordi han 

skapte bare én mann 
og én kvinne i begyn-

nelsen. Guds måte 
for oss å leve 
er alltid den 
beste.
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