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LEKSJON 4

RELASJON MED GUD
Av Andrew Wommack

Et av de viktigste elementene i en relasjon er å forstå den personen du skal ha
et forhold til, det samme gjelder også i relasjonen med Gud. Du trenger å forstå Guds
grunnleggende karakter og natur for å kunne ha et sunt forhold til Ham. Misforståelser
rundt Guds karakter og natur er en av grunnene til at mange mennesker ikke har en positiv
relasjon til Ham. Det var akkurat det som skjedde i Edens hage da Adam og Eva ble fristet
av slangen. De trådte inn i fristelsen, var ulydige mot Gud, og sendte hele menneskeheten ut
i synd. Deres mangel på forståelse av Guds natur var faktisk en del av fristelsen.
Historien i 1. Mos 3:1-5 er kjent for de fleste: «Slangen var listigere enn noe annet
dyr som Herren Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere
skal ikke ete av noe tre i hagen?» Men kvinnen svarte slangen: «Vi kan ete frukten av trærne i
hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og
ikke røre den, ellers skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø. For Gud
vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og
kjenne godt og ondt.»
Det var et finurlig utsagn av Satan her, om at Gud egentlig ikke var en god Gud... at
Han prøvde å holde noe tilbake fra Adam og Eva...at Han ikke ville at de skulle nå sitt fulle
potensiale...at Han ikke ønsket at de skulle være lik Han selv... og at grunnen til Guds utsagn
om ikke å ete av Treet til kunnskap om godt og ondt, var for å hindre eller skade dem. På en
måte angriper Satan selve karakteren og naturen til Gud når han baktaler Gud ved å si at
Han ikke vil det beste for dem. Det er akkurat det samme som skjer med mennesker i dag.
Satan forteller dem: «Hvis du følger Gud og ikke eksperimenterer med alle de tingene som
står i motsetning til Guds Ord, vil du aldri erfare sann lykke. Livet vil bli kjedelig, dødt.» Det
triste er at mennesker prøver ut ulike ting og erfarer at piller, alkohol, sex, opprør, selvnytelse,
karrierejag og alle de andre tingene de søker, ikke gir tilfredsstillelse. Når de innser det, har de
kanskje allerede ødelagt livene sine, familiene sine og helsen si.
Sannheten er at Gud er en god Gud, og Hans vilje for oss er bare god. Men Satan
frister oss på samme måte i dag som han fristet Adam og Eva i Edens hage, primært ved å
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insinuere at Gud ikke er en god Gud. Mennesker som har manglende forståelse av Bibelen,
kan sitte med det inntrykket fordi det er hendelser i Bibelen hvor Han behandlet mennesker
på en hard og rå måte. I 4. Mos 15:32-36 plukket en mann opp greiner til brensel på
Sabbaten, og han ble steinet for ikke å overholde sabbatshvilen. Det høres brutalt ut, men det
var en hensikt bak slike straffer, selv om det ikke er åpenbart for de fleste ved en overfladisk
lesing av Bibelen. Grundigere studier åpenbarer at Loven i Det Gamle Testamentet var gitt
for å gjøre synden vi gjorde ekstremt syndig, slik Paulus forklarer det i Rom 7:13. Grunnen
var at menneskene ikke forstod hvor dødelige deres overtredelser var og at deres handlinger
var en krenkelse imot Gud. De gjorde den feilen at de sammenlignet seg med hverandre og
målte sine handlinger opp mot hva andre mennesker gjorde.
Om noen begikk en synd og ikke døde av det, tenkte de at synd ikke kunne være så
ille, og de senket sine standarder. De hadde mistet det sanne perspektivet på hva rett og galt
var. Gud måtte bringe menneskeheten tilbake til en loddesnor, en riktig standard for hva
god livsførsel var, slik at de kunne stå imot djevelen og hans fristelser og forstå de endelige
konsekvensene av gale valg. Når Gud gjorde det, måtte Han også håndheve Loven Han gav.
Gud gav ikke budene i Det Gamle Testamentet med den hensikt å si: «Inntil dere
gjør alle disse ting, kan Jeg ikke akseptere dere eller elske dere.» Det er ikke Hans natur eller
karakter. Tvert imot gav Han oss budene for å skjerpe vår evne til å skjelne mellom rett og
galt, og for å få oss til å innse at vi trenger en Frelser. Problemet har vært at mennesker har
trodd at Gud krever perfeksjon før Han kan elske dem, noe som har ledet til holdningen
mange har om at Guds kjærlighet til dem er direkte proporsjonal med deres oppførsel. De
føler at inntil de prøver å gjøre alt helt rett, vil de ikke bli akseptert av Gud, og det er ikke
budskapet i Bibelen.
Guds hjerte er å forsone Seg med menneskeheten, ikke dømme den, ikke tilregne
menneskene deres synder, ikke holde deres synder opp imot dem. Det er Guds hjerte for
menneskene i Bibelen og også Hans hjerte for deg i dag. Du trenger å forstå Hans virkelige
hjerte, at «Gud er kjærlighet» (1. Joh 4:8). Han søker å ta vekk dine synder og alt som vil
skille deg fra Ham. Han har allerede gjort det gjennom Jesus, og Han tilbyr deg en relasjon
i dag, ikke basert på din oppførsel eller prestasjon, men på din tro og aksept av at Jesus bar
dine synder. Du kan ha en relasjon med Gud i dag uavhengig av dine feiltrinn i livet. Alt
Han ber om er at du tror på Jesus Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Mos 3:1. Hvilket spørsmål stilte Satan til Eva?
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2. Les 1. Mos 2:17 og 3:3. Hvilket ord, ett eller flere, la Eva til i forhold til hva Gud faktisk
hadde sagt til Adam?
3. Les 1. Mos 3:6. Med en gang Satan hadde sådd tvil i Evas sinn om Guds Ord, hva står
det her at hun gjorde?
4. Les 1. Mos 3:9-10. Etter at Adam og Eva hadde syndet, fortsatte Gud å kommunisere
med dem og opprettholdt en relasjon med dem?
5. Les 1. Mos 3:22-24. Hvorfor drev Gud Adam og Eva ut av Edens hage?
6. Kan du se at det var en handling av nåde av Gud, mer enn en straff ?
7. Les Rom 5:17. Hvordan får vi tak i Guds overflod av nåde og rettferdighetens gave?
A: Kjøpe det.

B: Fortjene det.
C: Ta imot det.

8. Les Rom 6:23. Hva fortjener vi egentlig om vi synder?
9. Hva gir Gud oss ved nåde (grace), i stedet for det vi fortjener?
10. Les Rom 10:3. Hvis vi prøver å etablere vår egen rettferdighet foran Gud, hva mislykkes
vi i da?
11. Les 1. Joh 1:9 og Rom 4:3. Hva lover Gud å gjøre med ALL vår synd og misgjerning
mot Han om vi bare vil tro?
12. Hva forteller dette deg om Guds karakter?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
1. Mos 3:1 - Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud hadde gjort
på marken. Han sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre
i hagen?»
1. Mos 2:17 - men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på
den dag du eter av det, skal du sannelig dø.
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1. Mos 3:3 - men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den
og ikke røre den, ellers skal dere dø.
1. Mos 3:6 - Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til
begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var hos
henne, og han åt.
1. Mos 3:9-10 - Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg
hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.»
1. Mos 3:22-24 - Så sa Herren Gud: «Se, mennesket er blitt som en av Oss til å kjenne godt og
ondt. Bare han nå ikke rekker ut hånden og eter av livets tre, så han lever evig.» Derfor sendte
Herren Gud ham ut av Edens hage for å dyrke den jorden han selv var tatt av. Så drev Han
mennesket ut, og Han satte kjeruber øst for Edens hage og et flammende sverd som svingte i alle
retninger, for å vokte veien til livets tre.
Rom 5:17 - For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar
imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene, Jesus
Kristus.
Rom 6:23 - For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 10:3 - Fordi de er uvitende om Guds rettferdighet og søker å opprette sin egen rettferdighet,
har de ikke underordnet seg Guds rettferdighet.
1. Joh 1:9 - Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene
og renser oss fra all urettferdighet.
Rom 4.3 - For hva sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.

FASIT.
1. Les 1. Mos 3:1. Hvilket spørsmål stilte Satan til Eva?

Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
2. Les 1. Mos 2:17 og 3:3. Hvilket ord, ett eller flere, la Eva til i forhold til hva Gud faktisk
hadde sagt til Adam?

At de ikke skulle røre ved treet.
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Les 1. Mos 3:6. Med en gang Satan hadde sådd tvil i Evas sinn om Guds Ord, hva står
det her at hun gjorde?

Tok og åt av treet.
4. Les 1. Mos 3:9-10. Etter at Adam og Eva hadde syndet, fortsatte Gud å kommunisere
med dem og opprettholdt en relasjon med dem?

Ja.
5. Les 1. Mos 3:22-24. Hvorfor drev Gud Adam og Eva ut av Edens hage?

Så de ikke skulle spise av Livets Tre og leve evig i en syndig tilstand.
6. Kan du se at det var en handling av nåde av Gud, mer enn en straff ?

Ja.
7. Les Rom 5:17. Hvordan får vi tak i Guds overflod av nåde og rettferdighetens gave?

C. Ta imot det.
8. Les Rom 6:23. Hva fortjener vi egentlig om vi synder?

Døden.
9. Hva gir Gud oss ved nåde (grace), i stedet for det vi fortjener?

Evig liv i Kristus Jesus.
10. Les Rom 10:3. Hvis vi prøver å etablere vår egen rettferdighet foran Gud, hva mislykkes
vi i da?

Å overgi oss til Jesus som vår rettferdighet.
11. Les 1. Joh 1:9 og Rom 4:3. Hva lover Gud å gjøre med ALL vår synd og misgjerning
mot Han om vi bare vil tro?

Fjerne dem, glemme dem og tilgi dem.
12. Hva forteller dette deg om Guds karakter?

At Han er barmhjertig og kjærlig.
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