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HUR ADAM OCH EVA BEDROGS
När Djävulen angrep mänskligheten med avsikt att ta över den, talade han inte
om för Eva att hon var tvungen att överge Gud och vända sin dyrkan åt Djävulen;
istället ledde han listigt Eva och och sedan Adam att inte lyda en av Guds
befallningar:
Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: Av alla andra träd i lustgården
må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta,
ty när du äter därav, skall du döden dö. 1 Mos. 2:16-17
Djävulen sade: Att lyda, det är inte så viktigt! 1 Mos. 3:1-6
Resultatet blev att de föll i synd och drevs ut från Guds närvaro! 1 Mos. 3:22-24

ATT KÄNNA BIBELN
 För att vara lydiga mot Gud, måste vi veta vad Gud har sagt och ha det från
en säker källa. Detta är vad Jesus, Guds Son har att säga om denna sak:
Matt. 5:17-18
 Jesus etablerade att de fem Moseböckerna (Lagen-Toran) och profeterna är
det nedskrivna Guds Ord som kommer att bestå intill jordens ände. Hur är det
med det Nya Testamentet? Vi har två uttalanden av apostlarna Petrus och
Johannes som avgör denna sak. 2 Petr. 1:12-21; Upp. 22:16-21
 Eftersom vi lever i ett land där de flesta talar svenska finns det inte något att
avgöra om vilken översättning till det svenska språket som är en sann och
trogen översättning från den hebreiska och grekiska som förekommer i
Bibeln. Mitt svar är Bibeln 1917!
 Det finns många måttsystem i världen; vi tittar på tre av dem. Först har vi det
metriska systemet, för det andra har vi det brittiska systemet och för det tredje
det amerikanska systemet. När man kalkylerar matematiskt måste den som
utför operationen besluta sig för vilket system han tänker använda sig av. Det
är omöjligt att jobba med pund och kilon på samma gång och inte heller kan
man jobba med meter och yards på samma gång.
 Det är likadant med Bibeln. Du kan inte läsa och studera Bibeln 1917 när det
gäller vissa sanningar och sedan använda en annan översättning som du
känner dig hemma med. Jak. 1:5-8
 Om du inte har en riktig version av Bibeln, är det omöjligt att vara lydig mot
Gud
eftersom
du
inte
vet
säkert
vad
Gud
har
sagt!
Hosea 4:1-6
 Om du använder flera bibelversioner samtidigt, blir resultatet förvirring och din
lära om Gud förorenas av läror från demoner! 1 Tim. 4:1
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 Kan du se fruktlösheten av att försöka föra en bibeldiskussion med
mormoner, Jehovas Vittnen, katoliker och alla andra grupper som har sina
privata versioner av Bibeln? Detta gäller också personer som förut inte kunnat
bre ut sig över sitt New Age-tänkande. Se efter vad aposteln Paulus hade att
säga i denna fråga. 1 Tim. 6:3-5; Tit. 3:9-11
 Jesus sade: "Älsken I mig, så hållen I mina bud." Joh. 14:15
 Jesus varnade sina lärjungar för att ändra något i Guds Ord. Matt. 5:19
 Jesus utfärdade en kraftfull slutlig varning; ändra inget i Guds Ord!
Uppenbarelseboken 22:18-19

HUR SATAN ANVÄNDER BEDRÄGERI
 Det behövs inte mycket för Djävulen att bedra en människa; allt han behöver
göra är att leda den människan att förneka eller förkasta en liten del av Guds
Ord.
 “SKULLE GUD DÅ HAVA SAGT…?” 3:1b
 När en människa begår uppror mot Gud får det negativa konsekvenser.
Har du öron till att höra med?

