Frukten av syndefallet



iI
derfor skal

mannen forlate sin far
og sin mor …
[ 1. mosebok 2:24 ]

Jesus sa : «Himmelriket er så enkelt å forstå at selv en dåre ikke
skal fare vill.» Når veiledning blir vanskelig og komplisert er
det ofte fordi man ikke er klar over dette, og i stedet prøver å
behandle symptomer. Som man vet fra medisinen er det bare
når man kjenner årsaken til sykdommen at man kan sette inn
eﬀektiv behandling. Gjennom vår mangeårige erfaring fra veiledning med mennesker i krise, har vi kommet til at over nitti
prosent av problemene kan føres tilbake til brudd på en av de
fire grunnlovene som er beskrevet og referert til på side .
Grunnlov  som vi skal ta for oss her, er kanskje den som fører
til de smerteligste konsekvensene når den ikke etterleves. Det
er tankevekkende at denne leveregelen ble gitt til Adam og Eva
som ikke selv hadde foreldre. Derfor er dette en regel som skal
praktiseres av foreldre i forhold til sine barn, og av barn i forhold til sine foreldre.

Kunsten å leve sammen

  

Satans to våpen:
Vi kan lære mye om hva som er viktig for å bli værende i paradiset ved å studere Satans angrepsplan. Vi skal være klar over at
han før han ble styrtet i avgrunnen sto Gud nær og kjente
Guds vesen bedre enn noen. La oss se nærmere på disse to
våpen Satan bruker :
 Sår tvil om Guds ords troverdighet.
.  : «… den (Satan) sa til kvinnen: «Har Gud
virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen ?»
Legg merke til formuleringen. Den er egnet til å gjøre Guds ord
urimelig. Samtidig ser vi at Satan fletter inn noe sannhet slik at
Eva kunne kjenne igjen utsagnet. Det var ett tre de ikke skulle
ete av, for i det øyeblikket ville de dø, hadde Gud sagt.
Vår tid kjennetegnes nettopp av at Guds vesen oppfattes
som urimelige regler og krav. Samtidig holdes det frem at Gud
som er kjærlighet er da ikke slik at han straﬀer !
Når vi på våre møter ber folk komme frem med hva de
forbinder med Gud, er det stort sett de egenskaper som vi forbinder med kjærlighet. Det kan være omsorg, ømhet, mildhet,
trofasthet, tilgivende, langmodig osv.
Sjelden kommer Guds Hellighet frem i form av rammer,
regler, orden, disiplin, lydighet, fasthet, utholdenhet osv. Dette er
også uttrykk for kjærlighet, fordi det beskriver den lovmessighet som Gud bruker for å unngå kaos, og som beskytter oss fra
ødeleggelse. Vi aksepterer lovmessighet når det gjelder himmelrommet og stjerneverdenen. Få vil også protestere mot at vi
må ha regler i trafikken, eller at det vil lønne seg å følge bruksanvisningen for en maskin om den skal fungere skikkelig. Men
tar vi Hellighetsaspektet bort fra Gudsbildet nærmer vi oss
skremmende fort New Age.
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 Stiller spørsmål ved Guds godhet.
Det neste våpen Satan bruker mot oss er at han stiller spørsmål
ved Guds godhet.
.  : «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal
spise av noe tre i hagen ?»
Når vi først er kommet på gli ved å oppfatte Guds lovmessighet som påbud og tvang, er neste tanke snublende nær : Gud
elsker meg betinget. Han gir meg ikke alt uten videre. Det er
enda noe jeg må gjøre for å kunne bli lik Gud.
.  : «… men Gud vet at den dagen dere spiser
av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og
kjenne godt og ondt.»
Dette er en halvsannhet, fordi det Satan ikke sa var at den
dagen de spiste av frukten av Kunnskapens tre ville de dø. Hans
plan var jo å lure menneskene inn i døden.

Kunnskapens tre «du er skyld i at jeg har det vondt»
Kritiserer Manipulerer
Misforstår
Svikter

Følelser

Lukket

Tanker

Mangel på respekt
Hater

Troløs
Usann

.  : «Mannen svarte: «Kvinnen  har satt
til å være hos meg,  gav meg av treet, og jeg spiste.»

Selvopptatt
Har ikke tid

Anklage

Treet sages ned ved å tilgi

De vonde
følelsers tre

For å illustrere dette har vi laget illustrasjonen på forrige
side som viser Kunnskapens tre. Figuren viser at Kunnskapens
tre er et anklagens tre. «Du er skyld i at jeg har det ondt.» Det er
jo sant, men dersom det brukes som alibi for at jeg derfor har
lov å være bitter, og leve ut alle de fruktene som henger på
kunnskapens tre, så vil det ødelegge meg. Jeg blir jo lik den
som har syndet mot meg. Da har Satan lykkes i sin plan. Men
Guds plan var bedre. Vi kan bli fri gjennom å tilgi den som har
syndet mot oss. Vi kan velge livets tre hvor vi velsigner i stedet
for å forbanne. Guds vilje er at vi skal vende ryggen til Kunnskapens tre og leve ved Livets tre. Å leve ved Kunnskapens tre
er å synde i Bibelens språk. Da ser vi at mye av det de kristne
tradisjonelt kaller synd ikke har hjemmel i Bibelen.
La oss studere fruktene ved Kunnskapens tre:
Fruktene er bebreidelser, og får sin kraft fra roten Rettferdiggjøring. Her finner vi grunner til hvorfor vi har rett til å anklage. Grunnen til at Adam og Eva ble jaget ut av Edens hage var
ikke at de hadde syndet. Det vil Gud tilgi. Men han tolererer
ikke at de gjorde seg selv til Gud, og satte seg i dommersetet og
dømte hverandre.

Matteus 6:14

Identifikasjon

Rettferdiggjøring

Tar det personlig
Skyld, kfr. 2.Mosebok 34:6

Lukas 10:29 Selvrettferdig

Obs: Nøkkelen til frihet: Esekiel 23:28
Skille mellom synd og synderen!

Kunsten å leve sammen

  

Dommen tilhører Gud !
Den andre roten heter Identifikasjon. Der identifiserer vi oss
med vonde situasjoner og tar på oss skyld. Den som lever ved
dette treet lever i fortiden. Vi kan ikke forandre det som har
skjedd, derfor blir følelsene vonde. Men gjennom å tilgi kan
sårene fra fortiden bli legt, og vi kan legge fortiden bak oss.
Legg merke til at de vonde følelsene kommer av at vi tenker på
det vonde som har vært. Vi kan ikke si til oss selv at vi vil ha
gode følelser. Men illustrasjonen på neste side, Livets tre og
Kunnskapens tre, viser oss at det hele begynner i tankelivet
 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor …

  

Livets tre
Gjøre rett

Kunnskapens tre
1. Mosebok 3:1ff

Ha rett

Gjøre rett

Ha rett
Ha
rett

Gjøre rett

Gjøre rett
Gjøre rett

Mennesket
må ta valg

Ha rett

Ha rett

Opprør

Lydighet

De måtte ikke forlate hagen fordi de syndet,
men fordi de valgte å bli fri skyld ved å dømme
hverandre, i stedet for å bekjenne sin synd.
Å dømme er Gudsbespottelse! Du gjør deg selv
til Gud (slangen: du blir som Gud ).
Romerne12:19, Ta ikke hevn, men overlat
straffen til Gud. Kfr. «Fader vår . . .»

vårt. Vi har kontroll over tanken og viljen. Vi kan bestemme
oss for å tenke det som vi vet er rett, selv om følelsene protesterer. Evangelisten Johannes : sier at den som vil gjøre min
himmelske Fars vilje skal få erfare …
Når vi synder mister vi sammfunn med hverandre og Gud,
men Gud tilgir synd og skyld og brott (. Mosebok :). Fallet
var at de valgte å bli fri skylden ved å gi hverandre skylden for
det som hadde hendt, og ble stående ved Kunnskapens tre,
i stedet for å ta ansvar for det de selv hadde gjort. Å dømme er
å gjøre seg selv til Gud. Fortvilelsen i verden i dag er jo nettopp
at menneskene søker å løse skyldproblemet ved å skylde på
hverandre, i stedet for å ta ansvar for sine egne handlinger.
Derved har de satt seg utenfor Guds rike. Har vi syndet mot
andre mennesker må vi erkjenne det, og angre det vi har gjort
og be om tilgivelse. Hvis ikke sier vi nei til Guds tilgivelse.
Dette prinsipp beskrives tydelig:
Kunsten å leve sammen

  

 :‒ «Den som synder, han skal dø. Men en
sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære
sønnens skyld. Den som gjør rett, skal få igjen for sin rettferd, og den som gjør ondt, skal rammes av sin ondskap. Når
en synder vender om fra alle sine synder, når han holder alle mine forskrifter og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han ikke dø, men leve. Alle hans overtredelser skal være glemt. Han skal leve fordi han har gjort rett.
Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø ? sier
Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og
leve. Men når en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd
og gjør urett, all slags styggedom som de ugudelige gjør, skulle han da få leve? Alle de rettferdige gjerninger han har
gjort, skal være glemt. Han skal dø fordi han viste seg troløs
og syndet.»
På denne bakgrunn ser vi hvorfor Jesus sa : «Ingen kommer til
Faderen uten gjennom meg.» Ingen kommer til Gud uten å ha
tatt imot Jesus som soning for sin synd.
Hva når noen har syndet mot deg og ikke ber om tilgivelse ?
Er du da nødt til å lide og ha det ondt inntil synderen omvender seg ? Skal du måtte lide av følgene av overgrep og avvisning
resten av livet uten å kunne gjøre noe med det ? Satan prøver
å få det til at det er slik, men det er feil. Synderen må dø for sin
egen synd om han ikke vender om, men du kan bli fri ved
å tilgi synderen og overlate dommen til Gud. Men synden skal
du fortsatt hate. Her er det viktig å holde fast ved at vi blir
frifunnet av Gud om vi gir opp retten til å dømme.
Figuren på neste side viser de valgmulighetene vi har når vi
blir utsatt for synd og avvisning. Det vil skape frykt og sinne,
og da reagerer vi lett med å anklage den som sårer oss. Dette
kan skje ved at vi trekker oss tilbake, eller ved at vi reagerer
 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor …

  

Avvisning
fører til

Utrygghet

Anklage:

Frykt/sinne

Skyld
Kfr. 2. Mosebok 34:6

Anklage:

Oppgjør
– Snakke ut
– Erkjenne
– Avvik
– Tilgivelse
– Forsoning
Fred/Enhet

Kunnskapens tre

Tilbaketrekking
– Passiv manipulasjon
– «Straffe»
– Ironi
– Taushet
– Bitterhet
– Depresjon

Angrep
– Styre
– Kontrollere
– Manipulere
– Kritisere
– Tvang
– Vold
Skyld
Kfr. 2. Mosebok 34:6

Trygghet ved
isolasjon

Trygghet
i fellesskap

Trygghet ved
å herske

(Satans bilde)

(Guds bilde)

(Satans bilde)

aggressivt. Begge reaksjonsformer er forsvarsmekanismer for
å beskytte seg mot ytterligere avvisning. Da synliggjør vi Satans
bilde, og han har fått oss dit han vil. Resultatet blir at vi blir
ødelagt av hat og bitterhet. I brevet til Hebreerne viser Paulus
oss konsekvensen av dette:
 :‒ «Legg vinn på å leve i fred med alle
og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen
se Herren. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå
fra seg ! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så
mange blir smittet av den.»
Når vi lar bitterheten råde, lar vi Guds nåde gå fra oss, og bitterheten vil smitte mange andre.
. Johannes brev :‒ viser klart at dersom vårt liv ikke
bærer omvendelsens frukt, så er det ikke et rett liv.
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Har du undret deg over hvordan Gud kan tillate at fedres
misgjerning skal arves på barn i tredje og fjerde ledd over de
som bærer på skyld ? (. Mosebok :) Gud har lagt inn et
avhengighetsforhold som gjør at barna blir som sine foreldre.
Dette skulle gjøre det enkelt og naturgitt å oppdra barn.
Dersom modellene blir gale, og foreldre vekker vrede og trass
hos sine barn, vil de samme mekanismene virke, slik at barna
også da blir som sine foreldre. Dette vet Satan å utnytte.

Ordspråkene 14:17 og 29

Valg
Livets tre

Kunnskapens tre

Fedres misgjerning arves

•
•
•
•
•

Dominering
Vi mener å ha konstatert at en dominerende far kan føre til :
døtre som undertrykker sine følelser
døtre som ikke tør å være ærlige med sin ektemann
døtre som kommer i opposisjon til ektemannen av frykt for
kontroll (overfølsomme)
sønner som trekker seg og blir passive
sønner som gjør opprør og blir voldelige
Dette gir grunnlag for utvikling av psykopatiske trekk.

På samme måte mener vi å ha sett at en dominerende mor kan
føre til :
• døtre som tar avstand fra mors adferd i bitterhet, og derfor
arver mors trekk.
• sønner som utvikler uansvarlighet og uselvstendighet
• sønner som har vanskelig for å prioritere ektefellen foran
foreldre.
Spesielt har vi merket oss hvor viktig det er at far velsigner sine
barn. Det er flere mennesker som bærer på dype sår og defekter i sin ånd og sjelsliv pga. fars uheldige påvirkning, enn pga.
mors negative påvirkning. Og det viser seg ofte at mors bindinger og kontroll av barna kan føres tilbake til beskyttelsesmekanismer forårsaket av en far som ikke tok sitt beskytter-ansvar
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alvorlig. Dette kan skyldes at han i bitterhet har brutt forbindelsen til sine egne røtter, se figuren på side . Negativ påvirkning kan være alt fra psykisk terror og sinne, til seksuelt
misbruk og fysisk mishandling. Dette er en interessant observasjon når vi vet at i langt de fleste hjem har mor mer kontakt
med barna enn far. Vi samtaler stadig med barn fra kristne
hjem hvor far til og med kan være en kjent leder og forkynner,
og samtidig har øvet grov vold mot sine barn.
Passive Fedre
Den mest utbredte negative påvirkningen fra far er likevel
passivitet.
«Pappa bare var der …» er et utsagn vi hører fra svært
mange. Det skaper utrygge og usikre barn, som igjen lett får et
tilsvarende utrygt forhold til Gud. Manglende informasjon blir
nemlig fort erstattet med løgn. Får vi ikke tilbakemelding på
våre utspill fra noen vi setter høyt, vil vi sitte igjen med inntrykket at det vi gjorde ikke var bra nok ! Vår klarmelding til
fedre er derfor følgende:
Bruk din gudgitte mulighet til å prege dine barn ved å være
nær. Gi tilbakemelding ved å involvere deg i deres liv, og gi aktiv
oppmuntring og støtte ved å bekrefte deres verdi. Da blir barna
trygge, og får lyst til å bli som deg !

brudd da vi ut fra egen erfaring forsto å lære mennesker å ta
ansvar for egne gale holdninger, og bekjenne dem som synd. Gud
kan ikke tilgi andre enn den som vedkjenner seg sin egen synd.
Vi har sett ektepar som har vært separert i lang tid bli nyforelsket etter denne «mirakelkuren».
På den første sommerleiren Judith og jeg var på, viste Gud
meg at mor, uten å ville det, hadde manipulert meg med tårer.
Det førte til at når jeg så tårer fikk jeg skyldfølelse og ble hard
og avvisende mot Judith. Gjennom forbønn fikk jeg legge dette
frem for Gud og be han rense mitt hjerte for gale holdninger til
mor. Virkningen var påtagelig. Om Judith nå skulle vise tårer
fremkaller det bare varme og ømhet hos meg.
Helbredelse fra sår i fortiden
Paulus oppfordrer oss i sitt brev til Efeserne : til ikke å leve
som hedninger. Utsagnet nedenfor kan være en tankevekker,
og vise oss hvor langt hedenskapet har nådd inn i våre sinn:

Ansvar for egne holdninger
Gud kan helbrede vår ånd i ett nu. Og Han vil helbredelse. Men
når vi er såret, så sårer vi ofte igjen. Dersom vi ikke er villige til
å ta ansvar for vår egen uakseptable og syndige adferd, men
legger skylden på omgivelsene, kan vi aldri bli fri. Gale holdninger til andre mennesker er synd, om de er aldri så mye
«fortjent» ! Det stemmer nemlig ikke med Gudsbildet å ha slike
holdninger. Jesus minner oss om at de som dømmer blir selv
dømt. Vår tjeneste med indre helbredelse fikk et gjennom-

Arv fra hedenskapet
I år  brøt Konstantin II med jødene. De hadde i lang tid
påpekt at han lot seg styre av sin mor Helena, som brakte
hedensk innflytelse inn i kirken. Vi kan tenke på vår julefeiring
med juletreet som har sine røtter fra en babylonsk tradisjon
hvor man satte fyr på trær ved vintersolhverv som et oﬀer til
hedenske guder. Likeens er bruken av symbolene hare og egg
i forbindelse med påskefeiringen overlevninger fra romersk
fruktbarhetskult.
Særlig hellenistisk tankegang fikk innpass i kirken i tiden
etter kirkemøtet i Nikea i år . Denne innflytelsen har gjort
ubotelig skade i kirken, og det har aldri senere blitt tatt et
skikkelig oppgjør med dette bruddet. Hedensk arv gjør seg
særlig gjeldende innenfor følgende områder:
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 Verdigrunnlag
 : Jeg gjør.
(Alle har vi noe vi ikke er gode i, da blir alle tapere.)
 : Jeg er.
(Kfr. Guds svar til Moses foran tornebusken)
 Orientering
 : Individet i fokus (persondyrking).
 : Fellesskapet og prosessen i fokus
(synergi og mangfold).
 Læringsfilosofi
 : Jeg kan når jeg kan gjengi.
(Kfr. vårt eksamenssystem.)
 : Jeg kan når jeg kan utføre.
(Teoriene prøves ut i praksis.)
Vi vil anbefale dere å lese Aril Edvardsens bok : «År  ’s
falne guder og den nye verdensordning». Den avslører hedenskapet i vårt samfunn på en mesterlig måte.

Bitterhet – roten til selvødeleggelse
Følgende negative påvirkning vil kunne skape sår i vår ånd,
og få oss til å velge å leve ved kunnskapens tre :
• Manipulering gjennom tårer, død kristendom (religiøsitet),
penger eller sex.
• Negative og sårende ord (Ordspråkene :) og urettferdige
anklager.
• Traumatiske opplevelser som ulykker, tap av kjære,
sykdom, ensomhet, mobbing, eller å bli sviktet av venner.
• Vonde handlinger som vold, voldtekt, incest eller
mishandling.
• Synsinntrykk fra voldsfilmer, pornografiske blader.
Kunsten å leve sammen

  

• Vold på tv og video.
• Synder som ikke er bekjent (kfr. de ti bud), abort, urein tale,
banning.
• Det vi er bundet av som røyk, alkohol, narkotika, sex,
fantasier osv.
• Skilsmisse fører til dype sår hos mor og far og usikkerhet hos
barna.
• Okkultisme formidlet gjennom seanser, filmer,
smykker/amuletter/gudebilder, eller gjenstander som er
innviet til den onde.

Kunnskapens tre sages ned ved å tilgi.
Ordspråkene : oppfordrer oss til å bevare vårt hjerte (Ånd),
fordi livet går ut fra det. Vi har erfaring for at sår i ånden virket av en eller flere av disse årsaker, lar seg helbrede gjennom
samtale og forbønn.
Nøkler her er å være villig til å tilgi, selv be om tilgivelse for
egne synder, og ta et oppgjør med gale holdninger. Det er dette
vi kaller indre helbredelse. Men det forutsetter en aktiv medvirkning av den som trenger hjelp. Gud trenger seg ikke inn på
noen, men den som hungrer og tørster etter rettferdighet, skal
bli mettet !
En annen nøkkel er å begynne å leve aktivt i å være noe for
andre. Det er den beste måten å motarbeide selvopptatthet,
og har stor lønn:
 : «Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp
til dere med det samme mål som dere selv bruker.»
Når vi tilgir de som har såret oss, blir vi fri til å ete av Livets tre.
Det er et tre hvor vi er opptatt av å velsigne. Vår identifikasjon
er Kristi rettferdighet, og vi identifiserer oss med Bibelens
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utsagn om at vi er hellige i Kristus (Kolosserne :). Her
«akter vi ikke på det som har vært», men ser muligheter i fremtiden. Det er ikke tilfeldig at vi har øynene foran på hodet !
Hva er tilgivelse ?
Det hersker så mye misforståelse rundt begrepet tilgivelse at
det er nødvendig å presisere hva tilgivelse er og ikke er.
Bibelen lærer oss at vi skal hate synd, men elske synderen.
• Tilgivelse er ikke syndstillatelse. Vi skal ikke være med på
å dekke over, eller skjule synd ! Brudd på norsk lov skal
anmeldes.
• Tilgivelse er å hate synd, men elske synderen, og overlate
dommen til Gud.
• Tilgivelse er å velsigne. Kfr. . Peter : og Matteus :‒.
Konsekvensen av å ikke tilgi er at Gud heller ikke tilgir våre
synder.
 :‒ «For dersom dere tilgir mennesker den
urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke
han tilgi det dere har forbrutt.»
• Tilgivelse er en prosess. Den tar tid … (kfr. Job :).
• Tilgivelse er et valg jeg gjør med min vilje og forstand, selv
om følelsene stritter imot og sier «det fortjener han ikke !»
• «Tilgi meg» er to ord som gjør underverk (Matteus :).
Svar: «Ja, jeg tilgir deg !» Da løser vi den som har forbrutt seg
mot oss fra skyld. Jesus sa at det vi løser på jorden skal være
løst i Himmelen.
• Tilgivelse er en kilde til liv og helse.
• Tilgivelse hindrer andre mennesker i å kontrollere ditt liv
gjennom negative følelser, og slik sett en egoistisk handling
som setter deg fri !
Kunsten å leve sammen

  

Uten gode røtter blir treet sykt
Man skal ikke ha lest lenge i Bibelen før man blir slått av hvor
viktig velsignelsen var. Da Gud hadde skapt menneskene, står
det at han velsignet dem. Gud velsignet Abraham da han kalte
han til en ny tjeneste, og Isak fikk med seg sine foreldres
velsignelse. Isak må ha snakket med sønnene sine om dette, for
Jakob var villig til å bruke svik for å tilegne seg sin fars velsignelse. I Salme : står det på grunnspråket «Dine sønner skal
være som friske renninger fra et oliventre rundt ditt bord.»
Figuren under er et forsøk på å illustrere dette. Tar man en
oliven og planter den i bakken, vil det etter en stund vokse opp
et oliventre. Men fruktene av dette treet er sure. Dersom det
derimot kommer en renning fra røttene av dette treet, så vil
fruktene av dette nye treet som trekker kraft fra modertreet
bære søte frukter. Tar vi avstand fra våre røtter er vi dømt til
å bære sure frukter i vårt liv. Det fjerde bud sier at betingelsen
for å leve lenge i landet er å hedre far og mor.

Sure frukter:

Ha rett
Ha rett

Søte frukter:
Ha rett
Gjøre rett
Gjøre rett
Gjøre rett

Ha rett
Ha rett
Gjøre rett

Gjøre rett

Salme
128:3

Opplever seg elsket

Opplever seg avvist

Ved relasjonsbrudd får vi erfare at
«Den dagen dere spiser av
kunnskapens tre skal dere dø!»
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På en weekend la vi merke til en ung mor som stadig var
etter sin lille sønn på tre år. «Ikke rør, kom hit, sitt stille …» gikk
igjen. Vi så at ektemannen led, men han turde ikke gjøre noe.
Under en samtale med henne sa vi noe slikt som: «… er det ikke
underlig hvor lik vi blir de som har såret oss ?» Da eksploderte
hun og utbrøt: «Det er ikke sant ! Du skulle visst hvordan min
mor har kontrollert meg hele livet, og det har jeg bestemt meg for
at slik skal ikke jeg bli !». Men dette viser bare at vi blir lik den
som vi har sterke negative følelser for. Vil vi bli fri har vi ikke
noe valg. Vi må velge oppgjør og tilgivelse.

Hedre din far og din mor …
Ingen av oss har hatt fullkomne foreldre, like lite som noen av
oss kommer til å være det. Gud fant det derfor nødvendig
å presisere sammenhengen med røttene i det fjerde bud. Vi må
forlate i den forstand at vi tilgir våre foreldre. Ellers blir vi som
dem ! Det er ingen veg tilbake til paradis uten å tilgi sine foreldre. Det kan være svært vanskelig i mange tilfeller. Særlig der
hvor det dreier seg om overgrep. Det er viktig i denne sammenheng å presisere at tilgivelse ikke er akseptasjon av synd ! Det er
synderen vi tilgir, men synden skal vi hate slik Gud gjør det.
Det å tilgi en overgriper vil normalt være en prosess som tar
tid, og kan sammenlignes med en sorgprosess. Den kan ta et år.
Men fra det øyeblikket vi begynner å be for den som har såret
oss, og taler vel om vedkommende, er vårt eget liv under Guds
velsignelse. Det betyr ikke nødvendigvis at foreldre slutter med
negativ påvirkning. Det blir deres valg, og her kan det bli nødvendig med klar grensesetting. Gud sier at i slike tilfeller skal
mannen bryte negative bånd til mor og far og ta standpunkt
for sin hustru.
Kunsten å leve sammen

  







Prioritering
Svaret er Guds prioritering :
Gudsforholdet
Ektefellen
Barna
Jobben
Det sosiale nettverket (venner, menigheten etc.)
Når mannen gir sin hustru førsteprioritet så faller ting på plass.
Jesus sa at når vi var ett kunne vi be om hva vi ville, og vi skulle
bli bønnhørt. Enhet gir en veldig styrke mot det onde. Når foreldre ikke står sammen får ofte den ene «behov for å gripe inn»
når en opplever at den andre ikke behandler barna rett.
Det skaper splid og usikre barn. Her er det avgjørende for et
godt resultat at ektefellene står sammen, og er enige om hvilke
grenser de skal sette opp, og er enige om hvordan de skal praktiseres. Målet må hele tiden være å skape gode relasjoner, selv
om det kan ta tid. Når de har det godt sammen vil de kunne
slappe av. Sykelig kontroll fra foreldre må bringes til opphør.

Bevar sinnet rent
I Romerbrevet : anmoder Paulus oss til å la oss forvandle
ved fornyelsen av vårt sinn. Det er trist å erfare hvordan mange
mennesker fyller sinnet sitt med negative og gale inntrykk.
Som foreldre må vi aktivt prege hjemmets atmosfære slik at
barna får med seg den gode arven. Det er lettvint å bruke tv og
video til barnepass, men regningen kommer i tenårene når
barna ikke lenger har respekt for de verdier vi gjerne ville de
skulle ha. Engasjerer vi oss i barnas liv, og benytter tiden til
å trene dem i positive verdier, vil vi etter få år høste de fineste
frukter.
 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor …

  

 : «Lær derfor den unge den veg han
skal vandre, så viker han ikke fra den når han blir gammel!»
Et av barnebarna på fem år har lært utenat alle sangene på lovsangskassetten til Jan Honningdal. Hun synger, og pappa spiller til – om og om igjen. Dette er en arv som kan videreføres til
neste generasjon. Det gir et sterkt bilde av samspillet mellom
generasjonene. Dere har sikkert mange gode eksempler fra
egen erfaring dere kan trekke frem. Det er viktig å være bevisst
og oppmuntre til gjentakelse. Det er dette som Bibelen mener
med å binde Guds ord som en minneseddel på vår panne !
(. Mosebok :.)

Du var tiltenkt en dobbelt del av velsignelsen
Når vi leser om den dobbelte delen av velsignelsen som profeten Elisa mottok, tenker nok mange av oss : «så heldig han var!»
Sannheten er at den dobbelte del er en del av Guds plan for
paradiset. Vi skulle alle få med oss foreldrenes velsignelse i tillegg til Guds velsignelse. Vi merker at mennesker som har fått
med seg velsignelsen hjemmefra, står sterke i kampen mot det
onde, og har en egen myndighet i sine liv. Men vi har talløse
eksempler på at barn som næret bitterhet mot foreldre, fikk
erfare sannheten i Ordspråkene : som sier at «Den som
forbanner sin far og sin mor, hans lampe skal slukne i det ytterste
mørke.»

nye vaner. Men siden Ordspråkene : sier at livet går ut fra
vår ånd, så har vi nå muligheten til seier dersom vi vil det av
hele vårt hjerte.

Når det ikke nytter.
Noen ganger møter vi mennesker som er så ødelagte i sitt sinn
at de er uskikket til ekteskapelig samliv. Selv om vi tror at Gud
kan helbrede fra sår og traumer i fortiden, krever det at vi slipper han til i våre liv. Dersom man ikke er villig til å arbeide med
seg selv må man ta konsekvensen av det. Vi kan ikke råde noen
til å fortsette et samliv som er preget av psykisk og fysisk vold.
Da er det Gudsbildet vi skulle fremstille ødelagt, og barna vil
bli preget av et galt Gudsbilde – fruktene fra kunnskapens tre.
Det var Gud som ba Moses å skrive ut skilsmissebrev når hjertene var harde. Markus :‒, men Jesus presiserte at Gud
hater skilsmisse.

Det to av dere er enige om å be om, det skal dere få.
Der hvor det er grunn til å tro at det kan hvile slike negative
bånd over slekten, har følgende bønn om utfrielse for deg og
din familie vist seg å være til stor hjelp for mange :
(På weekendene ber vi foran, og forsamlingen ber etter.)
Kjære far, jeg står foran deg på vegne av meg selv og min
slekt. Jeg har syndet mot deg og min familie. Tilgi meg min
synd, og fri meg fra syndens lenker. Jeg står i gapet for min
slekt som har syndet mot deg, det være seg far og mor, deres
foreldre – så langt tilbake som syndens røtter måtte gå.

Bryte bånd fra fortiden
Mange erfarer en negativ arv som er innøvet i barndomshjemmet, og som har fulgt slekta i generasjoner. En slik arv kan
brytes i det åndelige gjennom forbønn. Nå må vi ikke glemme
at om Gud helbreder momentant, så gjenstår det å bygge opp
en ny karakter. Det kreves bevisst innsats over tid for å øve inn

(Tenk nå gjennom hva denne negative arven er, taushet, kritikk, manipulering, vold, skilsmisse, abort, hat og bitterhet …
… si ut det du tenker på, og bekjenn dette for Gud i ditt indre.)

Kunsten å leve sammen
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Tilgi oss Gud, og fri oss fra syndens lenker. Jeg går mot deg
Satan, og alt ditt vesen og alle dine gjerninger. Vik bort fra
meg og min slekt. Vi har ingen del i deg. Jeg står her som en
adresse for Guds tilgivelse, og proklamer: Jesus er herre i
mitt liv, og hele min slekt, for Jesu skyld. Amen.
Er du alene, kan du med stor frimodighet be denne bønnen
alene eller sammen med din ektefelle.

Arbeidsoppgave 2
d e r f o r s k a l m a n n e n f o r l at e
s i n fa r o g s i n m o r …

1 Noter ned navnet på de menneskene du har et anstrengt forhold
til. Noter ned for hver enkelt hva du holder opp mot dem.
Del dette med ektefellen og/eller noen du har tillit til.
I denne sammenheng er dette ikke å anklage ! Obs taushetsplikt !
(Vi anbefaler at du bruker et eget ark, slik at denne informasjonen ikke kan leses av andre !)

2 Bestem deg for å tilgi ved å lese opp det du er såret for, og uttal
høyt og tydelig, helst med noen som vitne at du vil tilgi. Fortsett
med å be og velsigne de som har såret deg. Kfr. Matteus 5: 43–48
(elsk dine fiender).
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