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BIBELN 
Sedan Adam och Evas dagar har Djävulen försökt förstöra Guds Ord för oss. Det 
pågår ett hänsynslöst krig och de flesta kristna är inte medvetna om de olika sätt 
Satan använder för att förstöra Bibeln.  
Några kristna är medvetna om att den katolska Bibeln har ändrats för att passa 
ihop med deras kyrkodoktrin medan några känner till att Jehovas vittnen och 
mormonerna har ändrat på Bibeln. Dessa ändringar finns i engelska biblar, men 
den mest destruktiva hanteringen av bibeltexterna gjorde Westcott och Hort, vilka 
var två engelska forskare och frimurare ”inom kyrkans ram.” Deras grekiska 
manuskript har använts för att översätta alla moderna biblar, mest känd är New 
International Version (NIV). 
Men det finns andra försök att ändra Bibeln som utförs av kristna präster och 
lekmän när de feltolkar Bibeln. Somliga gör det avsikligt, medan andra gör det i 
brist på kunskap. Oavsett hur det sker så har Satan därigenom möjlighet att 
förfalska, förorena och ändra på innehållet i Guds Ord.  
Ingen kristen är immun mot Satans attacker och det behövs urskiljning och 
kontakt med andra sant troende kristna om inte Djävulen skall kunna ”kapa” dig. 
Aposteln Petrus mottog en stor uppenbarelse från Gud. Matt. 16:13-18 
Men på kort tid blev Peter sedan kapad av Djävulen och Jesus sade det till 
honom. vers 20-23 

KRISTENDOMEN ÄR ETT FÖRBUND MED GUD 
Innan du på ett riktigt sätt kan uttolka Guds Ord måste du acceptera vissa 
definitioner som måsta tas som de står i Bibeln:  
1. Gud öppnade ett förbund mellan sig själv och en man som hette Abraham. 

Detta är det första förbundet. 1 Mos. 15:1-18 
Abraham var en kaldé som Gud ville skulle flytta till landet Kaanan. 1 Mos. 
11:26-28; 12:1-5 

2. Detta förbund befäste Gud i Jakob, Abrahams sonson, och familjenamnet 
ändrades till Israel, som betyder Härska med Gud. Därigenom var inte längre 
Abrahams familj kaldéer utan kallades Israels barn. 1 Mos. 32:22-30    

3. Familjen Israel blev slutligen ett folk, och Gud skilde dem från alla andra folk 
på jorden och de andra folken på jorden kallades hedningar. 5 Mos. 7:1-9 
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4. Löftet om Messias ( = den Smorde ) ingick i det första förbundet och han 
skulle bli ett slutgiltigt offer och ta bort människornas synder och ge dem evigt 
liv. Jes. 53:1-12 
Detta löfte gavs redan till Adam och Eva. 1 Mos. 3:15 
Job var samtida med Abraham men var inte släkt med honom och han hade 
förstått detta budskap och talade om det. Job 19:25-27 

Abraham blev inte frälst genom omskärelsen utan genom sin tro på Gud 
och den kommande Messias. 1 Mos. 15:6; Rom. 4:1-5 

 

5. Det är viktigt att notera att när Messias kom till jorden, kom han inte till 
hedningarna utan till Abrahams släkte. Joh. 1:1-11 

6. Israels barn hade blivit kallade judar från denna tid eftersom Israels 
kungadöme hade delats och de tio nordliga stammarna hade blivit utkörda 
från från landet och en kvarleva av två stammar, Juda och Benjamin, bodde i 
den provins som kallades Juda med Jerusalem som centrum. De kallades 
judar därför att de levde i Juda. Det var judarnas ledare som förkastade 
Messias och korsfäste honom. Apg. 4:1-12 

DET ANDRA FÖRBUNDET 
Det andra förbundet ingicks inte mellan Gud och judarna utan mellan Gud och 
Gud och det är därför ett perfekt förbund som inte kan brytas!  
2 Kor. 5:17-19 
Abrahams ättlingar fick välja om de ville komma in i det andra förbundet genom 
Messias. Hebr. 8:1-13 
Så skedde därför att det första förbundet slutade existera när Jesus dog på 
korset. Hebr. 9:11-26 
Både judar och hedningar har därefter fått erbjudandet att bli införda i det andra 
förbundet. Apg. 11:1-18; Rom. 9:22-30 

Hela det judiska ledarskapet förnekade att Jesus var Messias, fick honom 
korsfäst och förnekar än idag att Jesus är Messias. Matt. 26:57-68; 27:1-2, 
11-25, 62-66; 28:11-15  

DET ANDLIGA KRIGET 
Jesus kunde bara övertyga 120 judar om att han var Messias. Apg. 1:1-15 
Judarna fick höra av sitt ledarskap att de bara kunde lita på Lagen och att det 
inte fanns något sådant som frälsning av nåd. Rom. 9:31-33 
För att den apostoliska kyrkan skulle överleva och göra sig kvitt judendomen och 
det första förbundet måste de slå fast att ingen kan bli frälst genom lagen, att 
kristna var frikända från lagen och att deras frälsning helt och hållet berodde på 
det som Jesus hade gjort på korset, nämligen betalat människornas synder och 
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försonat världen med Gud och öppnat en väg till denna frälsning för varenda 
människa som söker Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer 
till Fadern utom genom mig säger Jesus (Joh. 14:6)  
Det blev en strid för den apostoliska kyrkan som skulle kosta många liv och i 
många fall fick de troende genomlida tortyr innan de dödades. Apg. 7:51-60; 
12:1-2; 22:1-23 

KULTUR OCH EVANGELIUM 
För inte över kulturen i ditt land till att bli en del av evangeliets förkunnelse. På 
detta sätt har många kristna blivit ledsagade in i falska läror därför att det inte går 
att föra över och tvinga in ett folks kultur i förkunnelsen av Ordet. Bibeln är 
historien om en familj som utvecklades till en nation och levde i landet Kaanan. 
Dessutom, om du inte förstår vad det första och andra förbundet är så är 
du dömd att snärja in dig i misstag när du läser Nya Testamentet.  
Det Nya Testamentet är det historiska dokument som visar hur en ung och 
levande apostolisk kyrka förde ett andligt krig mot judendomen och lyckades 
bryta sig loss, men kunde aldrig övertyga det judiska ledarskapet och lejonparten 
av det judiska folket om att Jesus är Messias. 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 
omkring?     

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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