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Människan är en skapad varelse, avsedd att fungera enligt Guds specifikationer. 
Ett av de sätt där vi sätts i funktion, är i vårt förhållande med Gud, och makar 
emellan. 1 Mos. 1:26-27; 2:18-25 

SKILDA FRÅN GUD 
Varje människa upplever sin allra första förkastelse vid tiden för konceptionen 
(befruktningsögonblicket), när en ren själ förbinds med en syndig kropp av kött 
och blod som skiljer denna själ från Gud. Psalm 51:5; Rom. 5:10-21 

FÖRKASTELSE I LIVMODERN  
Förkastelsen är inte begränsad till en gång vid konceptionen, den kan ske många 
gånger och och angripa barnet i livmodern medan modern umgås med andra och 
det uppstår konflikter. Barnet får höra svordomar, orent tal, och hemsk musik. 
Mödrar som röker, dricker sprit och/eller tar olika droger, tvingar barnet att bli 
drogmissbrukare.  
Folk som argumenterar och bråkar under graviditeten skapar också förnekelse 
inom barnet och ger det skador för resten av dess liv. Bara frälsning och befrielse 
kan hela skadorna från livmodern.  
Vid födelsen kastas det ömtåliga barnet ut i en syndig värld, och har inget annat 
val än att hålla sig till sina föräldrar som är präglade av synd. Jag har inte ännu 
mött ett kristet par som aldrig grälar eller bråkar, och när vi ser på de ofrälsta, är 
barnet i huvudsak kastat åt vargarna. Hosea 4:6-14, 8:1-7 

FÖRSTÖRELSEN AV BARNEN 
När föräldrarna bråkar, skriker och använder ondskefulla svärord, sårar de sina 
barn, som känner djup förnekelse och får själsliga sår som gör dem andligen 
efterblivna. Om föräldrarna slåss, lär det barnen att våld är metoden för att vinna 
ett gräl, och lär egentligen barn att bli mördare i sitt framtida liv. Följande citat 
från Bibeln kan vara verksamt för både den gode och den onde. Ordspr. 22:6  
Att leva ett gudfruktigt liv och att undervisa barnen är den främsta uppgiften för 
föräldrarna, men när detta misslyckas, får det svåra konsekvenser för barnet. 5 
Mos. 6:1-17 
Ilska, svartsjuka, vrede, lögn, bedrägeri etc. är inlärt beteende från föräldrarna.  
Sedan 1950-talet använder föräldrar denna tidsålders gud, televisionen, så att 
barnen kan tränas i att ljuga, luras, göra skada, stjäla, mörda, begå 
äktenskapsbrott, ha sex utom äktenskapet, ta ut skilsmässa och dra nytta av 
andra människor. Se bara hur den drogtokiga generation som i Amerika kallas 



“the baby boomers,” blev föräldrar till den helt okontrollerade hippiegenerationen, 
som i sin tur blev föräldrar till de ungdomar som nu far världen runt utan moral, 
syfte eller mål.  
Guds församling på jorden har vägrat höra, lära och leva ut de instruktioner som 
aposteln Paulus gav till församlingen i Efesus. Ef. 4:20-32, 5:1-20 
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