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For

en	aktivitet	i	forbin-

delse

med	dette	avsnittet

for	barn,	se

www.CreationForKids.

com/activity

Har	dere	regler	i	hjem-
met	ditt	som	å	holde	
rommet	 ditt	 ryddig	
eller	å	komme	i	tide	til	

måltider?	 Synes	 du	 at	 regler	
er	 bra?	 Gud	 hadde	 bare	 én	
regel	 for	 Adam	 i	 den	 vakre	
hagen.	 Han	 fortalte	 Adam	
at	 han	 kunne	 spise	 frukt	 fra	
hvilket	som	helst	 tre	 i	hagen,	
bortsett	fra	ett	som	Gud	kalte	
treet	til	kunnskap	om	godt	og	
ondt.	Han	advarte	også	Adam	
at	hvis	han	spiste	av	det	treet,	
ville	han	dø	 (1.Mosebok	2:8-
9,	15-17).

Hvorfor	gav	Gud	Adam	en	slik	
regel?	 Hvis	 du	 har	 en	 data-
maskin,	kan	du	programmere	
den	til	å	vise	ordene	”jeg	elsk-
er	deg”	på	skjermen.	Eller	hvis	

du	har	en	snakkende	
dukke,	 kan	 du	 kan-
skje	få	den	til	å	si	”jeg	
elsker	 deg”.	 Betyr	
det	 at	 datamaskinen	
eller	 den	 snakkende	
dukken	 elsker	 deg?	
Nei,	 selvfølgelig	 ikke.	
Hvorfor	 ikke?	 Fordi	
verken	 datamaskinen	
eller	dukka	har	fri	vilje.	De	
kan	bare	gjøre	det	som	de	er	
programmert	til	å	gjøre	eller	si.	

Gud	ville	at	Adam	og	også	Eva	skulle	velge	å	
elske	og	å	adlyde	ham.	Men	for	at	dette	skulle	
skje,	måtte	de	også	ha	frihet	til	å	være	ulydige	
mot	ham	hvis	de	ville.	Hvis	ikke	ville	de	ikke	
hatt	noe	valg.	Gud	ville	ikke	at	de	skulle	være	
som	en	datamaskin	eller	 snakkende	dukker	
når	det	gjaldt	å	elske	ham.	

Gud	gjorde	det	veldig	enkelt	for	Adam	og	Eva	

å	velge	å	adlyde	ham	ved	å	gi	
dem	massevis	av	vidunder-
lige	 trær	 å	 spise	 frukt	 fra.	
Han	gjorde	det	vanskelig	for	
dem	å	velge	å	være	ulydige	
mot	ham,	fordi	det	var	bare	

ett	 tre	 i	 hele	 hagen	 som	
Gud	 hadde	 sagt	 at	 de	

ikke	kunne	spise	av.

Du	 lurer	 kanskje	 på	
hvorfor	 treet	
hadde	 så	 rart	
navn.	 Vel,	 vi	
antyder	 ikke	 at	

det	 var	 noe	mag-
isk	eller	merkelig	
med	 det	 treet.	
Inntil	 da	 hadde	

verken	 Adam	
eller	 Eva	 gjort	
noe	galt,	 og	det	

var	 ingen	 synd	 i	
verden.	 Adam	 og	

Eva	visste	bare	om	
de	 tingene	 som	 var	

gode.	Gud	 lot	de	 få	vite	
at	hvis	de	spiste	frukt	fra	det	
treet,	 ville	 de	 være	 ulydige	
mot	ham,	og	dermed	ville	de	
finne	ut	hva	”ondt”	var.	

N a v n e t	 ” t r e e t	

om	 kunnskap	 om	 godt	 og	
ondt”	 var	 derfor	 veldig	 bra.	
Treet	 var	 for	 å	 teste	 deres	
lydighet	og	kjærlighet	til	Gud.	
Det	 var	 ikke	 giftig.	 Det	 var	
”veldig	godt”,	akkurat	som	alt	
annet	som	Gud	hadde	skapt.	
Død	var	 straffen	 som	Adam	
og	 Eva	 ville	 måtte	 betale	
hvis	de	var	ulydige	mot	Gud,	
og	gjorde	det	han	sa	 ikke	å	
gjøre.	

Hadde	Gud	 rett	 til	å	gi	dem	
denne	regelen	og	å	sette	en	
så	kolossal	straff	hvis	de	var	
ulydige	mot	ham?	Ja.	Synes	

du	 det	 er	 gøy	 å	 spille	
monopol?

Av	Russell	Grigg

V A L G V A L G



som	din	 frelser	og	herre,	gir	Gud	
deg	Den	Hellige	Ånd	til	å	bo	i	deg	
og	til	å	hjelpe	deg	å	velge	å	adlyde	
Gud	og	ikke	å	synde.	
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hovedsakelig	 med	
synd.	

Når	 du	 blir	 fristet	 til	 å	
gjøre	noe	du	vet	er	galt,	
gir	Gud	deg	muligheten	
til	å	velge	enten	å	adlyde	
ham	 eller	 å	 være	 ulydig	
mot	ham.	Det	er	imidlertid	
ikke	enkelt	å	gjøre	dette	
selv;	 du	 trenger	 Guds	
hjelp.	 Når	 du	 tar	 imot	

J e s u s	

ved	 å	 eksperiment-
ere	med	det.	Hvis	
vi	gjør	det,	kan	vi	
snart	finne	ut	at	vi	
klarer	ikke	slutte	
med	 å	 tenke,	
eller	 å	 si,	 eller	
å	 gjøre	den	 tingen.	
Vet	 du	 om	 noen	
som	 bestemte	 seg	
for	 å	 eksperimentere	
med	sigaretter,	og	nå	
klarer	ikke	å	slutte	å	
røyke?	De	har	blitt	
en	slave	til	vanen	
sin.	Sånn	er	det	

	Vel,	skaperen	av	monop-
olspillet	 hadde	 rett	 til	 å	
bestemme	 reglene.	 Som	
Adams	 og	 Evas	 skaper,	
hadde	 Gud	 rett	 til	 å	
bestemme	 hvilke	 regler	
de	 skulle	 adlyde.	 På	
samme	måte	har	Gud	rett	
til	å	bestemme	leveregler	
for	oss	også.	
Nå	 for	 tiden	kan	du	høre	
det	 blir	 sagt	 at	 ”det	 er	
ingen	 forskjell	 på	 rett	 og	
galt,”	og	 ”hva	enn	du	har	
lyst	å	gjøre,	så	lenge	det	
føles	 bra,	 gjør	 det.”	 Gud	
sier	 at	 det	 er	 forskjell	 på	
rett	og	galt,	og	at	han	er	
den	som	bestemmer	hva	
som	 er	 forskjellen.	 Når	
vi	 gjør	 ting	 som	 er	 galt	 i	
Guds	 øyne,	 kalles	 det	
synd.	Synd	er	derfor	noe	
vi	 tenker,	 sier	 eller	 gjør	 i	
ulydighet	mot	Gud.	

Gud	lagte	ikke	regler	for	å	
hindre	oss	fra	å	ha	det	bra.	
Gud	 elsker	 deg,	 og	 han	
ønsker	 at	 du	 skal	 elske	
ham,	adlyde	ham	og	stole	
på	ham.	Hans	regler	er	for	
å	 beskytte	 oss,	 så	 som	

”ikke	drep”,	”ikke	
stjel”,	”ikke	lyv”,	
og	så	videre.	

Gud	 vil	 ikke	
at	 vi	 skal	
finne	 ut	
hva	 ond-
skap	 er	


