"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen
med den Engelska titeln “Is The Law of Moses Difficult.” Avsikten är att göra det lättare för dig att
förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen.
Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska
och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få
ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.”

Är Mose lag svår att förstå?
Har du någonsin hört att Guds eller Mose lag, vilket är en och samma sak, är för svår att förstå, så Gud
gjorde helt enkelt sig av med den genom Yeshua och har nu gjort det betydligt lättare för oss?
Har du prövat detta antagande mot Guds Ord, eller helt enkelt tagit människors för ord för sanning?
Vad sa Yeshua själv;
Matteus 5:17-19
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att
upphäva utan att för att fullborda. Amen säger jag jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte
en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av
dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minsta i himmelriket. Men den
som som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.
Vad sa Gud till Mose?
5 Moseboken 30:9-16
Herren, din Gud, skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig och då det gäller dina barn,
avkomman från din boskap och grödan från din mark. Ty så som Herren fröjdade sig över dina
fäder, skall han åter fröjda sig över dig och göra dig gott, när du lyssnar till Herrens , din Guds,
röst och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok, och vänder om till Herren,
din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ.
Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.
Det är inte i himlen, så att du behöver säga:
"Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan
följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga:
"Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det,
så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta,
så att du kan följa det.

Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller
dig att älska Herren , din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och
rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land
dit du kommer för att ta det i besittning.
Det bör förklara det hela! Vad som var skrivet av Mose är LÄTT att förstå. Vi har också läst om att hålla
Guds lag, är det sätt på vilket vi bevisar vår kärlek Honom. Det är syfte nummer ett med Hans bud.
Gud gjorde det LÄTT för oss att älska Honom, och berättade för oss specifikt HUR vi ska göra det.
Det är därför vi i Nya testamentet kan läsa följande;
Lukas 10:27
Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och
av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv."
1 Johannes 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Det är lätt att älska Honom. Vår kärlek till Honom visar sig genom att vi lyder buden som Han redan
givit oss. Det är inte speciellt många bud som traditionell kristendom säger att vi skall följa längre.
Ironiskt nog vill de att vi ska tro att vi håller alla buden! Om vi oroar oss för att buden skulle vara svåra
att hålla, så har vi uppfattat det hela på fel sätt.
Har vi verkligen läst dem?
Hur många har vi kunnat hålla?
Har vi kämpat med lydnad till dem dagligen?
Har vi förstått att synden är något vi kämpar med jämt?
Även om vi låtsas att det bara finns nio bud i stället för tio,
är dessa nio bud fortfarande svåra att hålla?
Anledningen till att vi säger detta, är att de allra flesta inte ens lyder det fjärde budet om sabbatsdagen,
som är den sjunde dagen, alltså lördagen;
2 Moseboken 20:8
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina syyslor.
Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då skall du inte utföra något arbete,
inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller
främlingen som bor hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden
och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat
sabbatsdagen och helgat den.
Det ironiska är att de bud som modern teologi har kastat i papperskorgen är de enklaste av dem att följa.
Om Gud gjorde sig av med vissa bud för att göra det lättare för oss, varför har Han då inte gjort sig av
med de svårare buden? Det är värt att tänka på!
Vad är det som är så svårt?
"Att ha en välsignad vila var sjunde dag och hålla den helig."
"Att inte arbeta inte på försoningsdagen, för det är en helig dag, där vi erbjuds försoning med Gud."

Den dagen föregås också av Yom Kippur, en högtid där vi visar vår uppriktiga ånger över att vi
misslyckats med att hålla Hans bud och och vandra på Hans vägar och ber om förlåtelse.
"Att titta på en kvinna utan att ha lust till henne i ditt hjärta?"
Att roa sig med sina vänner och familj i åtta dagar och lära Guds ord samtidigt är svårt.
Vi antar att du tycker om din familj och dina vänner, och att samtidigt lära sig mer om Gud är nog svårt
att hinna med?
Vem kan hålla med om att en vilodag i veckan är svårt? Det är sant, vila är svårt!
Vissa tycker dock att låta bli att äta vissa saker inte är så svårt?
Vi har kanske inte så svårt att låta bli att äta hund, katt och råttor? Knappast, eller hur?
Men de djur som Gud sa var orena är av mycket uppenbara biologiska och vetenskapliga skäl inte
hälsosamma att äta, bara man undersöker det lite närmare.
Hur övervann Yeshua Satans frestelser i Matteus 4?
Han citerade lagen! Intressant nog säger Hans första citat allt;
Matteus 4:4
Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd,
utan av varje ord som utgår från Guds mun."
Så när vi låter "varje ord som utgår från Guds mun," förvandlas till "vissa ord som utgår från Guds
mun," har vi garanterat kommit på avvägar. Vi har tappat det viktigaste för att kunna ha ett umgänge
med Honom och istället blivit en del av de laglösa, det vill säga, de som inte följer Guds lag!
Matteus 7:21-23
Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen:
Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och drivit ut onda andar och med hjälp
av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen:
Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni laglösa, (de som har övergett Guds lag).
Innan vi tror på någon människas påstående om Bibeln, borde vi göra som Paulus sa;
1 Tessalonikerbrevet 5:21
… pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

