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BRYTANDE AV MÄNSKLIGA TRADITIONER  
Gud har aldrig sagt till Israels barn att människor utanför Guds familj inte kunde 
bli frälsta eller att de inte har själar. Begrunda dessa fakta: 

 Adam och  Eva var inte judar. 1 Mos. 1:26-27, 2:7, 21-25 
 Enok var inte jude. Hebr. 11:5 
 Noa var inte jude. Hebr. 11:7 
 Abraham var inte jude. 1 Mos. 11:27-28 
 Job var inte jude. Job 1:1 
 Rut var en moabit. Rut 1:1-18 
 Rut finns med i Josefs släktregister. Matt. 1:5   

VAD SADE GUD? 
Israels barn skulle inte begå skökogärningar och följa sina avgudar eller gifta sig 
med människor som dyrkade avgudar. 2 Mos. 34:12-17; 5 Mos. 7:3-6 

MÄNNISKORNA SKAPAR LÄROR SOM INTE FINNS I BIBELN  
Det var i Babylon som de judiska rabbinerna utvecklade Talmud – de äldstes 
stadgar – och började följa sitt eget lärosystem. Jesus förkastade helt och hållet 
Talmud och Kabbalan och talade om för det judiska ledarskapet exakt vad han 
tyckte om deras traditioner (Matt. 15:1-14). Det är i Talmud och Kabbalan som 
judiska rabbiner lär att hedningar (vi) inte har någon själ; de är som djur som 
man helt enkelt kan använda och sedan döda som boskap. Detta var tvärtemot 
vad Jesus lärde, och det var svårt för de judiska kristna att lämna de älsdes 
stadgar. 

APOSTELN PETRUS BLEV TILLRÄTTAVISAD 
 Efter det stora väckelsemötet i Joppe, återvände Petrus till Jerusalem och 

konfronterades genast med judiska troende. Apg. 11:1-3 
 Petrus svarade dem. versar 4-17 
 De accepterade sanningen och gladde sig åt detta. vers 18 
 Men majoriteten av de troende judarna vägrade fortfarande att dela det glada 

budskapet med hedningarna. vers 19  

DET TOG TID FÖR KYRKAN ATT BLI LYDIGA 
 Den Helige Ande fick några olydiga troende judar att ta hand om.  

versar 20-24 



 Barnabas hämtade Saulus. versar 25-26 
 Även om Petrus blev brukad av Gud för att bryta barriären mot hedningarna, 

var Talmud djupt fäst inom honom. Gal. 2:7-21 

ETT APOSTLAMÖTE KRÄVDES FÖR ATT AVGÖRA FRÅGAN 
 Människor är egensinniga och vägrar att böja sig för Gud; vi drar våra fötter 

efter oss och vill göra som vi brukar in i det längsta. Apg. 15:1-31    
 Aposteln Paulus framställde hur detta skulle vara en gång för alla.  

Gal. 3:26-29 

SATAN FORTSÄTTER BYGGA TRADITIONER  
 Kejsaren Konstantin och hans underlydande byggde upp ett system som 

Bibeln kallar den Stora Skökan, som bland Bibelns människor är känt som 
den romersk-katolska kyrkan (Upp. 17:1-6). Denna sköka fick döttrar som 
den grekisk-ortodoxa kyrkan, den ryska ortodoxa kyrkan, den anglikanska 
och den episkopala kyrkan.  

 Mohammed blandade traditioner från judendomen, den romersk-katolska 
kyrkan och sina egna perversa önskningar och startade det som idag kallas 
islam.  

 William Miller och Ellen G. White kokade ihop sina egna doktriner, blandade 
dem med Bibeln och grundade sjundedagsadventisterna.  

 Joseph Smith använde läror från Bibeln, indianska ockulta läror, frimurar- 
traditioner, ockultism, blandade det med sin egen sexuella perversion, och 
grundade mormonreligionen.  

 Charles Taze Russell tog litet från adventisterna, gav ut sin egen bibelversion 
och grundade den helvetesreligion som kallas Jehovas Vittnen. 

SÅ HÄR SÄGER BIBELN  
Det har funnits tusentals män och kvinnor genom århundradena som har kokat 
ihop religioner. Detta är vad Bibeln lär:  

 Jesus sade – Matt. 24:4-13, 24 
 Aposteln Paulus sade – Gal. 1:6-9 
 Aposteln Petrus sade – 2 Petr. 2:1-3 
 Aposteln Johannes sade – 2 Joh. 7-11 
 Den uppstånde Kristus sade – Upp. 22:16-21 

VAD TROR DU? 
Grundar sig ditt trossystem endast på Bibeln eller är det uppblandat med 
traditioner som kommer från människor? Kom ihåg, att om inte ditt hus är byggt 
på Jesus Kristus, den starka klippan, kommer du inte att bestå när du blir kallad 
inför Gud! Matt. 7:21-27 

Har du ett öra att höra med? 


