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HUR VI SKAPADES  
Som vi tidigare har behandlat i denna serie av predikningar; när Gud skapade 
människan, ville han inte att människan skulle bli en känslolös maskin. Gud 
byggde in ett system som gjorde det möjligt för människor att uppleva glädje, 
spänning och tillfredsställelse inför våra åstadkommanden och även känna oro, 
sorg och hopplöshet.  
Vidare utformade Gud människan så hon kunde tänka ut saker, att ha förståelse, 
att veta om tid, kunna komma ihåg saker i det förflutna, och kunna framställa och 
utveckla ting. Pred. 3:1-14 
Det är viktigt att förstå att Gud inte skapade människan destruktiv, så att han 
skulle bekämpa andra eller skada kvinnor, barn och djur. Människan skapades till 
Guds avbild, att göra det goda, vara kreativa, att älska och själva kunna ta emot 
kärlek. 1 Mos. 1:26-31  
Adam och Eva var goda innan de syndade, men deras synd fick till resultat att  
hela mänskligheten föll i synd och blev ond. Rom. 3:9-19 

FÖRSTÖRELSEN AV SJÄLEN  
Jag vill återigen betona att det inte är människans fysiska kropp som upplever 
känslor, det är hellre själen, som använder kroppens sensorer att ta emot och ge 
ut ett känslomässigt svar. Därför har en ofrälst människa begär efter syndiga ting 
som ger själen en pervers njutning. 1 Mos. 6:5-6; 5 Mos. 12: 28-32, 18: 9-13 

HÖRSEL, LUKT OCH BERÖRING 
Djävulen använder alltid en kombination av dessa sinnen för att bedra och fånga 
en människa; som spindeln spinner sitt nät för att fånga en insekt, spruta in sitt 
gift och sedan sluka den. Se hur följande känslor uppstiger i oss när olika sinnen 
aktiveras:  

 När du passerar ett bageri och känner aromen av nybakat bröd, väcks goda 
minnen av att äta nybakat bröd, och bara doften får dig att längta efter det.  

 På samma sätt är det när din granne grillar och du känner doften, den ger dig 
minnen av att äta grillad mat och du får begär efter att äta det igen.  

 När en alkoholist ser någon sitta och skåla, känner spritdoft, eller ser en 
annons om sprit väcker det starka minnen.  



 När en rökare ser eller känner rök från en cigarett, får han begär att skaffa en 
cigarett och dra ner röken djupt i lungorna.  

 Kaffedoft väcker minnet, du känner begär efter en klunk av det goda kaffet. 
 En kvinnas doft från en fin parfym kan väcka minnen från det förflutna och 

leda till att du vill beröra henne. 
 Att lyssna på musik väcker känslor att antingen dansa eller lovprisa Gud, 

beroende på om det är världslig musik eller musik som ger Gud äran. Minns 
att musik antingen framkallar den Helige Ande, eller onda andar!  

 Jesus hungrade, och fick möjlighet att undvika våndor och sorger och komma 
undan korset (när Satan frestade honom). Matt. 4:1-11 

NAKET, MAT, DRYCK OCH DANS  
När folket i Egypten ville ha underhållning, var det oftast i samband med dyrkan 
av hedniska gudar. De hade sex, drack, åt och dansade, medan de förnedrade 
sig själva. Så bedrog Satan Aron och Israels barn. 2 Mos. 32:1-7, 17-19, 25 

SIMSON OCH DELILA 
Detta är den sorgliga historien om hur en Guds man blev förgjord på grund av sin 
okontrollerbara sexuella aptit. Dom. 16:1-21 

KONUNG DAVID AND BAT-SEBA  
Lika tragisk är berättelsen om hur en Guds man begärde en vacker kvinna och 
därvid ådrog landet Israel en permanent skada. 2 Sam. 11:1-5, 12:7-16 

VAD VI MÖTER IDAG  
En man behöver inte gå till prostituerade för att bli frestad idag, allt han behöver 
göra är att sätta på TV-apparaten eller se på pornografi på internet i hemmets ro. 
Frestelser och girighet möter oss när vi handlar varor och när män och kvinnor 
klär sig på ett sådant sätt att det lämnar väldigt litet över åt fantasin. Det kommer 
alltid att finnas förförelser runt omkring oss. Du och jag kan inte ungå att se det 
som Satan erbjuder, så hur kan vi skydda oss själva från att ge upp för synden?  
1. Acceptera Jesus Kristus och bli född på nytt. Joh. 3:3-8 
2. Låt dig döpas i den Helige Ande. Joh. 7:37-39 
3. Stäng ut smutsen från ditt liv. Ef. 4:22-32, 5:1-18 
Det gäller bara en enda sak, tänker du vara lydig Gud eller inte? Valet är 
ditt! Joh. 14:15 
 

HAR DU ÖRON ATT HÖRA MED? 
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