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DEL 5: FINS FÖRBANNELSER I VERKLIGHETEN?

FÖRBANNELSER I BIBELN
Bibeln säger att Gud uttalade en förbannelse över ormen som bedrog Eva, över all
växtlighet, över havande kvinnor och över mannens arbetsförmåga. 1 Mosebok
3:14-19
Har dessa förbannelser lyfts bort? Ja och Nej! Varje människa som omvänder sig
och accepterar Kristus som sin personlige Herre och Frälsare kan få dessa
förbannelser avlägsnade. Galaterbrevet 3:13-14
Men varje person utanför Kristus är fortfarande under dessa förbannelser som Gud
talade till Adam och Eva om.
Det spelar ingen roll om en person tror på Gud eller om de är religiösa,
Gud håller varje människa ansvarig för sina handlingar och varje
förbannelse Gud har uttalat tillämpas på dem. Romarbrevet 1:18-32; 2:1-9

TILLÄMPAS FÖRBANNELSER MOT OSS?
Du finner följande ämnen i Christian Dynamics
Course I, sidorna 288-297
 Brytande av förbannelser
 Kan en kristen bli förbannad?
 En person måste tillägna sig Guds löften
 Återlösning av en människa
 Är hedniska nationer undantagna Guds lag?
Det finns 92 förbannelser i Bibeln uttalade av Gud.
Jag har ställt samman dem och du finner dem listade
på sidorna 126-149 i Christian Dynamics Course 1.
De flesta kristna, inklusive jag själv, har aldrig fått
undervisning i detta ämne och jag var okunnig om
förbannelser under de första 15 åren av mitt kristna liv. Nar Gud visade mig dessa
sanningar blev och jag brot dessa forbannelser blev jag forvanad over hur mycket
det forandrade mitt liv. Kom ihag det att Guds folk forgas pa grund av brist pa
kunskap. Hosea 4:6
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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