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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

   Kapitel 9

HUR DIN FAMILJ KAN BLI LYCKLIG

I skildringarna av Jesu liv från bibelböckerna Matteus, Markus, Lukas och Johannes 1.

nämnde han knappt eller hade en speciell åsikt om politiskt, affärsmässigt eller socialt beteende.
Han förespråkade inga speciella lagar eller regler förutom dessa två bud:

”Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela
ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är
det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du
skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela
lagen och profeterna.” – Matteus 22:37-40

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också
göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger”. – Matteus
7:12

Jesus hade aldrig för avsikt att stifta lagar, istället kom han till jorden för att upplysa2.

människor. Han ville inte reformera jordiska riken utan istället etablera en förståelse av
himlarnas kungarike. Även om han stundom blev tillfrågad ett om ett visst uppförande gav han
inte efter för frestelsen att skapa regler som kanske skulle varit till fördel för en viss generation,
men mindre lyckad för en annan.

Vi behöver bara titta på hur mänskliga relationer har ändrats och förbättrats de senaste3.

århundradena, speciellt då det gäller mänskliga rättigheter. Detta gäller även förstärkningen av
kvinnors rättigheter som alltför länge har berövats dem. Vi kan därmed se att uppföranderegler i
en mindre upplyst tid kan ses som förtryckande i vårt moderna samhälle. Sociala koder som
fastställs nu kan därmed komma att anses olämpliga och ineffektiva i framtiden. Därför måste vi
förstå människans uppförande utifrån två aspekter- det mänskliga och det gudomliga, köttets
gärningar och Andens frukter, beräknandet av tid och förnimmelsen av evigheten.

Jesus befann sig främst på jorden för att trösta, frigöra människans ”Ande” och rädda4.

deras själar, själva livet.

”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära
ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse
för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och
förkunna ett nådens år från Herren”. – Lukas 4:18-19
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Vi kan efterlikna Kristus genom att också vara sparsamma med regler för olika5.

beteenden. Istället för att imitera ”lagens bokstav” bör vi istället se till ”Andens frukter”. Även
om vi inte alltid förstår andliga ting fullt ut kan vi ändå dra fördel av ett försonligt, andligt sätt att
närma oss våra medmänniskor, även då inom familjen. Genom att sträva efter att vara andliga
män och kvinnor, kan vi bli som andliga ”träd” som helt naturligt ger  ”Andens frukter” 

”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant
vänder sig inte lagen”. – Galaterbrevet 5:22-23

Med detta i minnet kommer vi att diskutera familjerelationer som ser bortom lagens6.

bokstav och istället ser till att relationer underbyggs på ett andligt plan.

 Betydelsen Av Äktenskapet

I princip allt av bestående värde i en civilisation har sina rötter i familjen. Familjen var7.

den första framgångsrika enheten till att upprätthålla frid-en man och en kvinna som lär sig att
hålla sitt temperament i schack och samtidigt lär barnen att hålla frid inom familjeenheten.
Familjen är ett utmärkt lärosäte till att utveckla ”Andens frukter”.

Men vi måste inse att nu på 2000-talet är äktenskap och familjeliv inte helt synonymt.8.

Många familjer utgörs idag av enda familj hushåll. Oavsett anledning fullföljdes inte
äktenskapet, det blev aldrig framgångsrikt eller så dog den ena partnern i förtid. Men även under
sådana omständigheter kan den andliga familjeenheten fortsätta att växa. Även om friden i ett
lyckat parhushåll inte längre är möjlig. 

Även nu när vi ser till äktenskapets värde genom två fädershushållet vill vi på inget sätt9.

förringa tapperheten hos ensamstående föräldrar. Dessa gör såklart sitt bästa av sin situation,
även då det gäller att tillbe allas vår Gud och Fader. Även om dessa inte har en fysisk partner att
dela bördan med har de en andlig hjälpare, Sanningens Ande, Kristi närvaro som om han befann
sig mitt ibland dem:

”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be
Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er
för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom
världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den,
eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte
lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan
ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever
och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min
fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller
dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av
min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.” –
Johannes 14:15-21
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Oavsett om din familj är ett enda familj hushåll eller inte, kom alltid ihåg livets10.

oberäkneliga karaktär och att ”allt är tillfällighet och slump” (Predikaren 9:11) Istället kan vi
lära oss från Aposteln Paulus om att vara förnöjsamma:

”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha
tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge”. – Filipperbrevet
4:13-13

Ja, oavsett våra familjeomständigheter kan vi uppnå frid genom styrka från vår Gud och11.

Fader, även genom Sanningens Ande som Kristus lovade sina efterföljare. Äktenskapet i sig är en
stor tillgång då det gäller en familjs lycka. Men den andliga sidan av familjelivet-kärlek, stöd,
uppmuntran är den viktigare delen som faktiskt kan existera utan idealiska familjeförhållanden.

Den Äktenskapliga Relationen

I vår tid ses inte äktenskapet som enbart ett materiellt förbund, utan snarare som två12.

olika personligheter som förenas. Förr i tiden skyddade mannen kvinnan då hon var hans
egendom och lydde honom som sådan. Sådan var verkligheten hos forntidens judar då mannen
äktade sin hustru genom att betala en sorts Brudpris. (1 Mosebok 29:18-27; 34:11-12, 2
Mosebok 22:16, 1 Samuelsboken 18:23-25) Lagar och regler stiftades för att säkerställa en
rättvis behandling av ”egendomen”. Även om det låter nedvärderande i vår moderna tid, gav det
ändå en stabilitet för kvinnan och därmed övriga samhället. Men nuförtiden räknas inte kvinnan
som en egendom och nya sedvänjor uppstår för att stabilisera äktenskapet. I många länder idag
ses inte kvinnan som en ägodel utan som en individ som själv väljer med vem hon ingår
äktenskap med. Helt efter eget tycke och egen vilja. Med andra ord är regler som instiftades förr i
tiden långt ifrån optimala i vår tid.

Jesus upphöjde kvinnans status genom att framföra sitt budskap om sonskap och andlig13.

frihet till alla människor, helt utan förbehåll:

“Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni
döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre
jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar
till Abraham och arvtagare enligt löftet”. – Galaterbrevet 3:26-29

Ändå så fortsatte vissa av den judiska kulturens sedvänjor att framhållas. Speciellt då av14.

judiska kristna och Paulus tillhörde just den kategorin: ”jag som blev omskuren på åttonde
dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en
farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man”.
(Filipperbrevet 3:5-6) I vishet fortsatte Paulus att förorda vissa sedvänjor. Detta på grund av den
lössläppta moral och degraderande kultur som satt sin prägel på de hedningar som sedan
omvände sig till Kristendomen.
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Men Paulus kunde ändå se bortom ”lagens bokstav” och vände sig till ”Andens väg” när15.

han gav råd till medkristna i Efesos angående äktenskapet:

”Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er
efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud
liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för
denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så
skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män”. –
Efesierbrevet 5:21-24

Vi kan först notera att medans hustrur får rådet att underordna sig sina män, skall likaså16.

mannen visa respekt inför sina hustrur- ja, till varandra. Detta råd visar på ömsesidig respekt,
gemensam omtanke, motsvarande värdighet och kristen jämbördighet. En hustru bör ha i åtanke
vad mannen behöver för att utföra sina åtaganden och mannen skall likaså sörja för sin hustrus
behov.

Därefter förklarar Paulus andemeningen med hustruns relativa underordnande, det17.

skulle vara som ”inför Herren”. Hustruns underordnande kräver då att mannen behandlar henne
precis som Kristus handlar med den kristna församlingen. Om mannen handlar på detta vis lägger
han grunden till ett framgångsrikt äktenskap. Om han däremot misslyckas med detta, är hård eller
upphöjer sig själv, så kan varken hustrun eller barnen underordna sig hans ledning.

När män inte lever upp till sina kristna åtaganden, har många uppskattade och förslagna18.

fruar, sett som enda utväg att i viss mån ta på sig mannens roll för att ge ordning och stabilitet till
familjen. Tyvärr så utsätts dessa fruar ibland för negativ kritik för att inte respektera mannens
ledarskap. Men i många fall har mannen själv lämnat sin position och kvinnan har då bara att
försöka upprätthålla stabilitet trots situationen. Men detta kan undvikas om bara mannen följer
Kristi exempel och se på hur han behandlade sin omgivning. Likaså bör en hustru som har något
av en ledarroll handla i ”fruktan för Herren”, att glädja Kristus i en svår roll.

Paulus fortsätter sin rådgivning:19.

”Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och
utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i
vatten och genom dopbordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda
fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och
felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att
älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru
älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan
man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med
kyrkan – vi är ju delarna som bildar hans kropp”. – Efesierbrevet
5:25-30
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Ungefär som ett äktenskapligt ”jordbruk”. Om bonden vill att ett träd skall ge god20.

avkastning måste han först rensa jorden, vattna, ta väck skadedjur, skydda trädet mot extremt
väder och ibland beskära det. Bara genom att vidta dessa åtgärder kan trädet ge god frukt. Om
bonden vill att avkastningen är god år efter år, måste likaså bondens ”äktenskapliga omvårdnad”
fortsätta. På samma sätt måste mannen sörja för sin fru så att hon kan utveckla ”Andens frukter”
När mannen handlar så ger han till sig själv, precis som brudgummen Kristus gör gentemot sin
världsvida församling(Kristi kropp).

Paulus fortsätter:21.

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin
hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här
låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var
och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa
respekt för sin man.” – Efesierbrevet 5:31-33

Paulus visar här på att andemeningen i sitt råd är grundat på Herren Jesu exempel. Så22.

istället för att fastställa lagar om vad hustrun eller mannen får eller inte får göra, så kan båda se
till Kristi kärleksfulla exempel i sin dagliga vandel. Ett pars unika äktenskap kan då blomstra när
de så handlar enligt detta råd. Få bokstavliga lagar och regler kan tillämpas på samtliga
äktenskap. Detta är en möjlighet för andligt sinnade män och kvinnor att ”öva upp sina sinnen” 
genom praktik (Hebreerbrevet 5:14) De behöver då inte se till lagar och regler i sitt dagliga liv.
De motiveras istället av ”lagens hjärta”:

”Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande
dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och
inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall
vara mitt folk. Ingen skall behöva undervisa sin landsman, ingen
sin bror, och säga: Lär känna Herren. Alla skall veta vem jag är,
från den minste till den störste”. – Hebreerbrevet 8:10-11

Vi bör också komma ihåg att en man inte har någon auktoritet över kvinnan så länge23.

hon inte medgett till en sådan. Hustrun har också godtagit att gå igenom livets prövningar med
mannen och ta ansvar för barnuppfostran. Kvinnor har ofta en större ansvarsbörda när det gäller
att se till barn och det är då rimligt att mannen ger extra uppmuntran och stöd. Aposteln Petrus
gav rådet:

”Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med
hustrun, hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon
skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era
böner”. – 1 Petrus 3:7

Då mannen ger kärleksfullt stöd och omtanke gentemot familjen, är det samtidigt ett24.

mått på en högre nivå av andlighet från mannens sida. Mannen och hustrun bör vara partners till
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att uppfostra barnen så att de själva kan ta del av Guds Ande. Det är gudalikt för mannen att se
till att jämlikhet råder då det gäller det andliga familjelivet.

Att Hantera Ett Olyckligt Äktenskap

Äktenskapet är det mest intima av alla mänskliga relationer. Inga står varandra närmre25.

en än man och en hustru. Exakt vad som försiggår i äktenskapet vet bara de två som lever i
detsamma. Därför bör inga utomstående diktera hur en äktenskaplig relation ska skötas. Som
tidigare nämnts avstod Jesus från att tillämpa lagar då det gällde världsligt uppförande och
mänskliga relationer.

När det gällde äktenskap och skilsmässa försökte Jesu opponenter att snärja honom26.

angående hans förståelse och godkännande av Mose lag.

”Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov
och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru
av vilken anledning som helst?” Han svarade: ”Har ni inte läst att
Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han
fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att
leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två
utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja
åt.” – Matteus 19:3-6

Här förklarar Jesus äktenskapets intimitet- det finns ingen mer innerlig relation. De två27.

blir ett. Han påminner sina motståndare att ingen tredje part varken har rätt eller auktoritet att
bryta upp ett äktenskap. När så Jesus förklarat det bestående i äktenskapet och avsikten med det,
tog fariséerna tillfället i akt att få Jesus att framstå som en motståndare till Mose lag:

De frågade: ”Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall
skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?” Han svarade: ”Därför
att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur,
men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig
från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en
äktenskapsbrytare.” – Matteus 19:7-9

Jesus motstod dock inte Mose. Han framhöll att den gudomliga viljan innebar att en28.

äktenskapspartner som skiljer sig utan att sexuell otrohet förekommit, missar målet- alltså begår
en synd.

Denna ordväxling ger viss insikt i ämnet äktenskap, skilsmässa och separation. Här29.

kommer några klargöranden.

• Från början har det varit och är fortfarande Guds vilja att en man och
kvinna som ingår äktenskap förblir gifta som ”ett kött”.
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• Om den ena parten är sexuellt otrogen kan äktenskapet upplösas och de båda är
fria att gifta om sig ifall de önskar.

• Om å andra sidan den ena parten skiljer sig utan att en sexuell otrohetshandling
begåtts, begår den som skiljer sig äktenskapsbrott.

• Ett äktenskap kan upplösas även utan otrohet, ingen av parterna begår synd så
länge de inte gifter om sig.

• Även om Gud avsåg att äktenskapet skulle vara en bestående förening, gav Mose
en möjlighet ut ur ett äktenskap utan att falla i gudomlig onåd.

Idag står vi inte under Mose lag-vare sig till att dra fördel av den eller att falla i onåd30.

genom den. Vi är fria människor som verkar genom Andens lag och vi uppmanas att använda
denna frihet i vishet. Vi påminner därmed om att denna diskurs är skriven för andliga män och
kvinnor som söker en andlig lösning på ett problematiskt äktenskap. Inte till de personer som
endast söker ett kryphål.

”Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det
onda, utan var tjänare åt Gud”. – 1 Petrus 2:16

”Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge
köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen
sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig
själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör
slut på varandra”. – Galaterbrevet 5:13-15

”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också
skörda. Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet,
men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden”. –
Galaterbrevet 6:7-8

Det verkar därmed som att vi har ett visst mått av frihet när det gäller separation från en31.

äktenskapspartner. Men med denna frihet kommer också ett stort ansvar. Vi bör vara försiktiga
med att endast grunda vårt beslut på köttsliga önskningar och då skörda förgängelse.

Rådet vi får är att begrunda allting med hjälp av Guds Ande, inte bara rusa iväg. En32.

äktenskapspartner måste därför betänka hur dennes andlighet påverkas när det gäller beslutet att
antingen lämna eller stanna kvar i ett olyckligt äktenskap. Personen ifråga bör begrunda några
faktorer såsom: Vilken effekt kan en separation få på mitt förhållande till Gud och Kristus?
Kommer beslutet att göra det lättare eller svårare att ägna sig åt andlig verksamhet? Har jag
tillämpat andlig rådgivning i mitt äktenskap? Har jag tagit mitt eget ansvar och burit min del av
bördan? Skulle beslutet att stanna kvar i äktenskapet resultera i fysisk, emotionell, mental eller
andlig skada för mig själv och/eller mina barn?
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Alla kristna kan sägas vara världens ljus (Matteus 5:14-16) Men om vi befinner oss i en33.

situation som hämmar eller släcker vår inre låga, bör vår prioritet vara hos Gud, Fadern. När allt
kommer omkring är äktenskapet en högst tillfällig anordning. Det kommer ju inte överleva våran
fysiska död. Våran relation till Fadern å andra sidan är evig.

Aposteln Paulus diskuterade äktenskap och separation men avstod från att införa34.

absoluta regler. Istället gav han instruktioner i syfte att vägleda i dessa spörsmål.

”De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens: en
hustru får inte lämna sin man – men gör hon det ändå, skall hon
förbli ogift eller försona sig med mannen –och en man får inte
skilja sig från sin hustru. Till de övriga säger jag själv, inte Herren:
om någon broder har en hustru som inte är troende men är villig att
leva med honom, får han inte skilja sig från henne. Och om någon
kvinna har en man som inte är troende men är villig att leva med
henne, får hon inte skilja sig från honom. Ty mannen som inte tror
har helgats genom sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats
genom sin troende man. Annars vore era barn orena, inte heliga
som nu. Men om den som inte tror vill skilja sig, så må han göra
det. I sådana fall är den troende brodern eller systern inte bunden.
Gud har kallat er att leva i frid, och hur vet du, kvinna, att du kan
rädda din man och du, man, att du kan rädda din hustru?” –
1 Korinthierbrevet 7:10-16

Äktenskapet skall inte kännas som ett fängelse eller ett måste till att invänta en partners35.

död. En sådan syn har lett till oräknelig misär och faktiskt till en partners död som velat komma
bort från ett miserabelt äktenskap. I så mån bidrar en separation till att förhindra att äktenskapet
urartar.

Ett av grundproblemen till olyckliga äktenskap är att samhället inte utbildar och36.

förbereder unga till att få ett äktenskap som fungerar. Så länge vi vuxna sviker de unga i denna
sak och låter dem framhärda i en omogen syn, kommer skilsmässa fortsätta vara något av en
regel istället för undantag.

Istället för att döma och straffa bör ett religiöst samfund ge praktisk, konstruktiv37.

vägledning när det gäller äktenskapet. Om vi börjar med våra unga, kommer olyckliga äktenskap
bli mindre förekommande.

Till sist, som med alla temporära problem, finns lösningen i vårat förhållande till Gud.38.

När vi inser att vi är barn till den högste personligheten, arvingar med vår skapargud Jesus
Kristus, kan vi bättre efterlikna vår Fader. Vi blir också mottagliga för Guds Andes vägledning,
våran innevarande Ande, samt sanningens Ande från Kristus. När vi handlar så, även om
omständigheterna förmått oss att lämna ett dåligt äktenskap, kan vi fortsätta vår samvaro med vår
Fader.
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Vad Gud Väntar Sig Av Barn

Faderns uppsåt för barn skiljer sig inte från Hans uppsåt för vuxna. Barn är ju egentligen39.

som små varianter av vuxna. På samma sätt som Fadern vill att vuxna skall lära känna Honom,
vill Han att barn får möjlighet att göra detsamma. Ju tidigare en person lär känna Fadern, desto
större möjlighet att en sådan person själv kan ge andlig vägledning och därmed efterlikna Kristi
exempel.

Det finns egentligen inget direkt behov av särskild undervisning för barn. De kan också40.

vara med sina föräldrar på en gudstjänst tillsammans med andra vuxna och få lyssna samtidigt
som de kanske tecknar i en bildbok. De kan ta del av samma andliga vägledning gällande Fadern,
Kristus och vårat himmelska hopp. Att lära sig om andliga ting stimulerar barns sinnen och
kreativa fantasi. Det vidgar deras ordförråd och skärper deras sociala förmågor.

Faktum är att föräldrar kan lära sig något från vetgiriga barn. Då Jesus vandrade på41.

jorden, tog han sig alltid tid för barn. Han lät varken överbeskyddande vuxna eller sina apostlar
hindra barnen från att träffa mästaren, människosonen. Deras försynta och frågvisa natur är till
exempel för vuxna, barn är ju också söner och döttrar till Gud med hopp om det himmelska
kungariket:

”Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han
förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem
inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar
emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog
dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem”. –
Markus 10-13-16

En Förälders Skyldighet Gentemot Barn

För att föräldrar ska kunna vara till nytta för sina barn bör de först etablera sitt egna42.

förhållande till Fadern och imitera Kristus. Detta råd Jesus gav sina apostlar kan också tillämpas
inom familjen:

”Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer
med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det
mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte
märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt
mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?
Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta
bort flisan ur din broders.” – Matteus 7:1-5

Vårt mål är att fostra barn till mogna, andliga vuxna systrar och bröder. Råden i43.

skrifterna är till hjälp i denna strävan. Att se på barn som potentiella vuxna. Då är det bra om vi
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själva är exempel på ett sunt moraliskt leverne och att känna trygghet i Guds omsorg. Ärlighet
och självrespekt är bland de bästa gåvor vi kan ge våra barn. Speciellt då barn har lätt för att
genomskåda tvetydighet. Kanske beror det på att de ännu inte hunnit bära på känslomässiga
trauman som skymmer deras sociala samspel.

Vi bör vidare respektera våra barns unika egenskaper och inte döma dem orättvist. Var44.

och en av oss har en unik personlikhet, helt skild från alla andras. Det kommer finnas saker våra
barn uppskattar men som inte roar oss själva. De kanske har mål som vi kanske inte vill att de
ska ha. Kloka föräldrar handlar med sina barn precis som Gud handlar med dem själva-med
kärlek, tålamod och kunskap.

”Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot
dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns
att vi är mull”. – Psalm 103:13-14

Istället för att vara som stränga paragrafryttare bör föräldrar vara mer som guider och45.

vägledare när de lär sina barn om livets olika sidor. Vi kommer ihåg att det mänskliga sinnet
fungerar på samma sätt både hos vuxna och barn. Barn saknar dock erfarenhet. Därmed utvecklar
barn sina förmågor genom ”trail and error”, precis som vuxna.

”Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp
sina sinnen till att skilja mellan gott och ont”. – Hebreerbrevet
5:14

Så vi bör ge våra barn möjligheten att se och uppleva råd/vägledning, utifrån en vuxens46.

perspektiv. Tänk på hur vi lärde våra barn att gå. De ramlade många gånger men istället för att
förebrå dem gav vi dem uppmuntran att försöka gå ännu en gång. Vi kan fortsätta denna
vägledning genom hela deras uppväxt. Vid vuxen ålder har de då mången erfarenhet som kan
vara till hjälp när en vuxens råd inte finns till hands.

Det viktigaste för en förälder är att begrunda Gud, Faderns kärlek till föräldern ifråga47.

om träning och vägledning. Att också göra på samma sätt gentemot våra barn. Speciellt fäder har
en viktig uppgift att ge sina barn en positiv uppfattning om begreppet Fader. Om inte kan barns
uppfattning om den himmelske Fadern bli förvrängd. Låt därför Fader bli till något glädjefullt så
att barn också gläds åt att även ha en himmelsk pappa,Gud.

                                          ***


