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I budskapet “Så som det sargar din själ," visade jag på själens stora sårbarhet, 
som lätt kan skadas. Om vi inte gör något åt detta blir såren infekterade och 
skapar starka känslor som uttrycks i vrede, bitterhet och förakt.1

Aposteln Paulus redogjorde för detta i brevet till hebreerna. Om vi inte lever i fred 
med andra och vandrar i helgelse kommer bitterheten slå rot i själen. Hebr. 
12:14-15 

 

KAINS SYNDAFALL 
Kain var den förste som föddes av föräldrar som var skapade, och inget berättas 
om hans barndom. Hans yngre bror Abel var den andra människan som föddes 
på jorden. 
De hade olika uppgifter när de blev stora. Abel blev fåraherde. Inget sägs i Bibeln 
om deras inbördes förhållande. 
Svårigheterna började när dessa två bröder skulle dyrka Herren med ett offer. 
Kain gjorde ett vegetabiliskt offer och Abel ett blodsoffer. Gud förkastade Kains 
offer men accepterade Abels blodsoffer. 1 Mos. 4:1-4 
Uppenbarligen hade Gud instruerat Adam och Eva att det inte finns någon 
förlåtelse för synder utan blodsoffer. De blev dömda av Gud och bortdrivna från 
Lustgården när de hade syndat, men Gud gav dem kläder från skinnet av djur  
som han hade dödat.1 Mos. 3:21; 3 Mos. 17:11; Hebr. 9:22 
Kain blev oerhört arg på Gud för att han hade förkastat hans offer. 1 Mos. 4:5 

Kain blev arg på Gud, och han ville inte ta ansvar för sin olydnad, utan 
förhärdade sig och fick ett svårt sår i sin själ.  

  
Kain vägrade att böja sig fast Gud talade med honom och brydde sig om honom.  
vers 6-7 
Kains vrede riktade sig mot Gud men han kunde inte göra något åt detta, så han 
själssår blev så infekterade att han överförde sin vrede på Abel. vers 8 
När han konfronterades med Gud på grund av mordet på Abel visade Kain ingen 
ånger eller önskan att göra rätt för sig, han tänkte enbart på sitt eget 
välbefinnande. vers 9-14 
Bitterheten hade slagit rot i hans själ och han ville inte ha Gud i närheten, och 
återvände aldrig Herren, fast Gud i sin nåd hade försett Kain med sitt 
skydddsmärke. vers 15-16 
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Kain levde sitt liv som en ond man med vrede, förakt och hat mot Gud. Detta 
fanns kvar i hans avkomlingar och de blev fördömda och destruktiva. vers 17-24 

Om en person har blivit sårad av föräldrarna, syskonen eller sin make 
kommer den att vara argsint, och eftersom den inte kan hämnas och 
släppa ut sin vrede på de som har sårat, så kommer själen att projicera 
sin vrede på nya personer som inte har haft något med saken att göra.  

VARIFRÅN KOMMER BITTERHETEN? 
Bitterheten kommer från sår genom föräldrarna eller andra människor.  
Abraham och Sara var hemskt dåliga föräldrar till sin son Ismael, som Sara hade 
fått genom otro och synd mot Gud. 1 Mos. 16:1-10 
Ismael blev en vild man. vers 11-12 
Ismael fick tolv söner som blev furstar och grundade tolv nationer, en av dem var 
kananeerna. Dessa stammar blev upplärda i avgudadyrkan, hor, barnoffer, etc.  
Bitter rot finns ännu bland deras avkomlingar i Mellanöstern efter ca 4 000 år.   
1 Mos. 25:12-18  
Bitterheten kommer sig också av upprorstankar samt självförvållade sår i 
själen. Som ung såg det bra ut för Saul. Han hade en snäll fader och framtiden 
såg ljus ut. 1 Samuel 9:1-2 
Gud hade utvalt Saul och talat till profeten Samuel att han skulle smörja honom 
till kung. vers 15-19; 10:1 
Saul bestämde sig för att inte lyda Herren när han blev kung över Israel. Genom 
fruktan för fienden och att folket i Israel inte skulle kämpa, blev han olydig mot 
Gud och skapade ett stort sår i sin själ. 1 Samuel 13:5-9 
Denna smärta vändes mot David, som ju inte medverkat till det sår som Saul 
själv hade åstadkommit. 1 Samuel 18:1-16 

DU KAN INTE ÄLSKA MED EN SÅRAD SJÄL  
Det finns flera ord för kärlek i det gammalgrekiska språket.  

1. Eros betyder sensuell köttslig kärlek.  
2. Fileo är broderskärlek.  
3. Agape är gudomlig kärlek.  
4. Thelo är begär: “Jag skull vilja ha glass."  

Man kan inte älska någon med agapekärlek så länge bitterhet är till städes och 
inte heller kan du älska dessa med fileokärlek.  
Om det finns folk som har sårat dig så djupt att du inte mer vill se dem, så har du 
inte förlåtit dem och har fortfarande bitterhet i din själ. Rom. 12:17-21 
Du kanske innehar och sköter uppgifter i din kyrka, vittnar och gör allehanda 
saker för Gud, men det kan vara så att allt görs i köttet på grund av bitterhet. 
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Denna rot av bitterhet hindrar dig från att att modigt stiga fram inför Guds tron.  
1 Joh. 4:7-21 
Att härbärgera en bitter rot är en synd och förslavar dig med vrede, förakt, en lust 
att hämnas, svartsjuka, upprorskänslor och långsinthet. Rom. 6:12-16 
Undersök dig själv och ångra dig så Gud inte måste döma dig. 1 Kor. 11:28-31 

 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men 

det är viktigt hur du avslutar din tid! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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