"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“Believing.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,
media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den Engelska
presentationen. 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.”

Att tro
Kan man säga att man tror på Ordet men ändå ändå inte lever efter det? Även om det inte behövs någon
längre introduktion, är här kanske den mest citerade versen ur Bibeln;
Johannes 3:16
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Vad menas med att tro? Vad innebär det att tro? Hur ser tron ut?
Bara ett par verser senare i samma ämne kan vi läsa;
Johannes 3:20-21
Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska
avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans
gärningar är gjorda i Gud.
De som hatar ljuset kommer inte till ljuset. Men de som älskar ljuset LEVER I SANNINGEN eftersom
de kom till ljuset som de älskade. Utan att definiera termer och utan att förstå ord som de är definierade i
Bibeln, är vi i riskzonen för att producera en tom och innehållslös tro och ingen skulle väl vilja ha detta.
Vi ska inte ens behöver böcker som "The Purpose Driven Life.” Bibeln bör vara syftet med våra liv.
Många människor ha idag i sitt mevetande att de saknar något i sin tro. De inser att vad de får lära sig är
sanning, men är det hela sanningen? Det behöver inte vara så, för det är en mycket frustrerande känsla,
men vad är lösningen ? Som Hosea mycket riktigt skrev;
Hosea 4:6
Mitt folk går under i brist på kunskap.
Guds Ord är den kunskap vi behöver, men misslyckas ändå så ofta att få Biblisk klarhet i vad vi läser.
När vi gör detta kan den olyckliga sanningen I bästa fall bli att det är meningslöst att läsa Skriften, eller i
värsta fall är vi bedragna offer av våra egen fördomar eller vår tids teologiska doktriner.

Kunskapen är då dold för oss. Här är hörnstenen i den Bibliska tolkningen och förståelsen;
BIBELN FÖRKLARAR SIG SJÄLV! Den har en inbyggd “ordlista” som förhindrar feltolkningar och
vi bör vara benägna att använda oss av den.
Låt oss läsa verserna 20-21 på nytt som förklarar hur "tron" ser ut.
Johannes 3:20-21
Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska
avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans
gärningar är gjorda i Gud.
Vi har två termer som vi måste förklara utifrån Bibeln;
Sanning och ljus;
Vad är sanning?
Psaltaren 119:142
Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din undervisning är sanning.
Det kan inte bli tydligare. Lagen är lika med sanning.
Vad är ljuset?
Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.
Det är svårt att missförstå denna förklaring. Lagen är lika med ljuset och det ska vara vårt sätt att leva.
Hur Bibeln definierar villkor är mycket viktigt, eftersom det är genom dessa definitioner som vi skaffar
oss förståelse. Så låt oss granska detta ännu en gång;
Lagen är sanning. Eftersom den är sanning är den också instruktioner om hur vi ska leva. Att vandra
enligt den är ljuset som styr vår väg och håller oss borta från mörkret. Så enligt Bibeln är lagen vägen,
sanningen och livet. Men vänta nu lite, kanske du säger! Det låter ju precis som vad Jesus sa, eller om
man vill kalla honom vid sitt rätta Hebreiska namn, Yeshua!
Ja, du har helt rätt! Men väldigt många missar detta!
HAN ÄR GUDS ORD KOMMEN I KÖTTSLIG GESTALT!
Johannes 1:14
Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet,
den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Se även Upp 19:13. Vår Herre kommer att återvända som det samma Guds Ord han var under det första
århundradet. Är inte Guds lag också Guds Ord?
Jesaja 2:3
Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds
hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar."
Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.
Jesus Kristus (Messias) är vägen, sanningen, livet och ljuset eftersom han är Ordet. Han undervisade
Ordet, han praktiserade Ordet, han tillrättavisade från Ordet. Han instruerade oss att följa och gå exakt i
hans fotspår om vi vill vara hans lärjungar. Tänk på detta eftersom det är oerhört viktigt. Han ville inte
undervisa och göra allt han gjorde under hela sin verksamhet, bara för att sedan säga;

“Tja, det var inte så viktigt, vi har ett annat Guds ord nu.” Han sa aldrig att vi ska överge Guds lag och
att han kom för att fixa till en ny och bättre.
I det första århundradets traditionella teologi, följde man traditioner från de äldste och mänskliga läror
från människor som var emot Guds lag. Under hundratals år blev människor vilseledda av hycklande
präster och människor som ledde dem fel och bara ville upphöja sig själva. Skrifter och predikningar
under den tiden var skrivna av hundratals smarta och inflytelserika personer som övertygade
människorna med en falsk teologi under hundratals år. Men vår Skapare hade redan en lösning planerad;
För att tillrättalägga Fariseernas och de Skriftlärdas falska lära under det första århundradet och föra
människorna tillbaka till Guds lag, kom Jesus, Guds levande ord och gick mitt ibland dem.
Till råga på allt kvalificerade han sig för att ta vår synd på sig genom att frivilligt låta sig korsfästas.
Du kanske säger att;
"Vadå Guds lag? Jag trodde att jag hade frihet i Kristus genom min tro."
JA !!! Det har du! Det har vi alla!
Men inte frihet från Guds lag genom Kristus? Absolut inte! Gud förbjude!
Romarbrevet 3:31
Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.
Det är på grund av Kristus som vi etablerar och upprätthåller lagen i våra liv! Han kom för att befria oss
från förbannelsen av vår synd och att lära oss hur man inte ska synda. Synd definieras som att bryta mot
Guds lag. Se till exempel 1 Joh 3:4. Synd är träldom! Guds lag är frihet! Hur kan lydnad till Guds lag
vara träldom och synd och samtidigt också vara träldom? Guds lag definierar synden. Vad skulle det var
till för nytta om vi vore lydiga mot Guds bud om vi vore i träldom? Men om vi bryter mot Guds lag
(genom att synda), har vi också förtjänat att vara trälar. Kristus är frihet eftersom Kristus är lagen, eller
Ordet kommen i köttet och GUDS LAG ÄR FRIHET!
Psaltaren 119:44-45
Jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt. Jag kan gå fram på rymlig plats,
för jag begrundar dina befallningar.
Guds lag är Ordet, det är vägen, sanningen, livet och ljuset, och som du just läst, är det frihet.
Kristus är Guds lag, Ordet kommen i köttet, vägen, sanningen, livet, ljus och frihet. Vi har inte diktat
upp det här. Det är vad Bibeln själv säger! När Kristus bor i våra hjärtan innebär det också att Guds lag
finns där. Kom ihåg att detta är HELA SYFTET med det förnyade förbundet;
Hebreerbrevet 8:10
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan.
Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
Det är ett direct citat från Jer 31. Någon kanske säger;
“Men jag trodde att vi skulle ledas av Anden och vara andliga, inte behöva följa Guds lag?”
Här har vi ett annat problem som kommer genom att vi inte låter Bibeln fastställa villkoren.
Att följa Guds lag är hela syftet med Anden. Att vara andlig är att följa Guds instruktioner i Torahn;

Hesekiel 36:26-27
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande
komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
Detta är precis vad Romarbrevet 8 handlar om;
Romarbrevet 8:2
Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Vi är inte längre under lagen om synd och död, utan i stället följer vi Guds lag som leds av Anden.
Detta är också vad Gal 5:18 handlar om. Vi leds av Anden och därmed är vi inte längre under lagen
av synd och död.
Galaterbrevet 5:18
Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen.
Den andliga lagen (Guds lag) ger god frukt. Köttet (som strider mot Guds lag, lagen om synd och död)
producerar oätbar frukt. Kom ihåg att lagen är Andlig!
Romarbrevet 7:14
Vi vet att lagen är andlig.
Den andliga personen ska vandra i Guds lag, inte sträva emot den!
Den som är emot Guds lag vandrar efter köttet sinne.
Romarbrevet 8:7
Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.
Detta är skrivet överallt i Bibeln. Det är den andliga människan som älskar Guds lag och följer den.
Det är de som vandrar efter köttets sinne som hatar Guds lag och är emot den. Ser du vad som händer
om vi inte får klart för oss de Bibliska termerna med hjälp av Bibeln själv? Vad som händer är att våra
vanliga läror plötsligt ställer Jesus Kristus (Messias) mot Guds lag, när Kristus i alla Bibliska
sammanhang är densamme som Guds lag! Samma Guds lag som redan var skriven av Mose.
Vårt köttsliga sinne gillar inte att höra detta, för det gillar inte att höra sanningen.
När vi läser Bibeln gillar inte det köttsliga sinnet Guds lag. Din köttsliga sinne kommer att hata det här
budskapet. Det kommer inte att kittla dina öron precis. Det kommer heller inte att kittla din väns öron,
din familjs öron och troligtvis inte heller din pastors öron. Men samma Kristus som vi gör anspråk på att
älska och tro på, är samma Guds Ord som vissa undervisar emot. Han är samma säd, samma ljus, samma
person, samma liv, samma sanning, samma frihet och samma klippa som skall vara i oss och att pröva
våra liv som troende. Dessa är alla Bibliska metaforer ord för ord i Guds lag. Vi kan inte göra upp nya
definitioner. Vi kan inte låtsas att Kristus använde redan etablerade Bibliska termer och förvandlade
dem till något annat.
Jesus Kristus och Guds lag är samma sak. Älskar du Kristus? Då älskar du Guds lag. Hatar du synd?
Då älskar du Guds lag. Tror du på Gud? Då älskar du hela ordet som innehåller Guds lag.
Är du ledd av Anden? Då leds du av Guds lag. Hatar du det köttsliga sinnets begär? Då älskar du Guds
lag. Är du andlig ? Då du vandrar du efter Guds lag.

Alltför ofta försöker vi plocka bort villkoren som redan Bibliskt definierats för oss. Vi misslyckas med
att tillämpa de kunskaper som redan blivit givna i Bibelns första del, Gamla Testamentet.
Kom ihåg vad vi läst tidigare från Hosea ?
Hosea 4:6
Mitt folk går under i brist på kunskap.
Vilka kunskaper är det då vi ska tillägna oss? Låt oss avsluta den versen;
Hosea 4:6
Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst.
Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn.
När vi nu vet hur man Bibliskt definierar termer, låt oss då igen läsa vad Johannes skrev några verser
efter Joh 3:16. Låt oss se hur tro ser ut genom att använda termerna Bibeln definierat för oss;
Johannes 3:20-21
Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset,
för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som LEVER I SANNINGEN
kommer till LJUSET, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud."
Kan vi omdefiniera dessa termer utanför Skriften? Är det vad Johannes tänkte? Har han kastat bort de
Bibliska definitionerna av "ljus" och "sanning" som Guds lag? Är det ens logiskt tänkande? Vi förstår att
Ljuset och Sanningen är Jesus Kristus och stannar ofta vid det. Eftersom vi stannar där, missar vi all den
fantastiska undervisning och förståelse som var menad att bli resultatet av den kunskap som finns
förborgad där. Att tro på Gud är att älska Lagen och Ordet (Jesus Kristus är Ordet som blev kött).
Att tro att Ordet är Sanning är det samma som att hata synden (att bryta mot Guds lag).
Beviset på att vi älskar lagen är att lyda den och bevis på att hata synden genom att inte synda.
Kan man göra anspråk på att tro att HELA Guds Ord är sant och avsiktligt inte följa det?
Det skulle vara definitionen av en vandrande motsägelse. Läs vad vår Frälsare sa till fariseerna
i Matteus 23;
Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar
men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de
inte röra ett finger för att lätta på dem.
Ska vi inte göra allt vad Herren befallde och även lära ut det till folken? (Matt 28:19-20).
Vad vi gör är bevis på vad vi tror på i våra hjärtan. Om man inte gör Ordet då tror man heller inte att
Ordet är Sanning. Våra handlingar definierar för andra vår övertygelse. När du älskar vägen, sanningen,
livet, ljuset och friheten, älskar du både vår Messias Jesus Kristus och Guds lag, eftersom de är samma
sak och kan inte skiljas åt. Älska Jesus = älska Guds lag. Jesus = Ordet som blev kött (Joh 1).
Hata synden = älska Guds lag (1 Joh 3:4). Älska Gud = följa hans lag (1 Joh 5:2-3).
Inte bara dog vår Messias på korset som en manifestation av Guds nåd och kärlek till oss, men han lärde
oss hur man älskar genom att följa Guds lag, allt, inte bara några utvalda verser. Guds bud hänger på att
älska Gud och älska andra (Matt 22:40). Att vandra som Jesus gjorde betyder att följa samma
instruktioner som han gjorde (1 Joh 2:6). Det är därför hela Skriften är instruktioner i rättfärdighet, inte
bara en del av den (1 Tim 3:16). Ur ett Bibliskt perspektiv ska de troende göra vad de tror och tro på
vad de gör. Vi är kallade att tro att Guds ord är Sanning, inte att det är falskt och avskaffat.

Gud och Jesus är samma sak som Bibeln förklarar vara Ordet. Vi kan antingen acceptera vår tro på Gud
(Ordet) som Sanning eller inte. Vi kan inte låtsas att en del av Ordet är inte längre är Guds Ord.
Vi kan inte välja och vraka och säga att detta gäller och detta gäller inte. Om Gud är Ordet, hur kan vi då
säga att en del av Gud är sannfärdig och en del är inte det. Det verkar helt obegripligt. Antingen är han
Ordet, annars inte! Vår Herre är inte bara en del av eller ett prov på Ordet. Vår tro räddar oss eftersom vi
aldrig kan göra något för att rädda oss själva. Det är vad nåd innebär, en oförtjänt favör. Vår tro vilar på
Ordet och Ordet som blev kött. Kan vi tro på ett ord som vi vägrar ta till oss och inte heller vill lyda?
Vilken form av tro är det? Tro betyder att vi tror att hela Ordet är sanning och erkänner det som
Sanning. Om vi i vår tro fortsätter att göra saker som strider mot sanningen,
vilken form av tro skulle det vara?
Vår tro på Ordet är vår inre övertygelse, men en verklig inre övertygelse visar sig också i gärningar.
För bara ett par hundra år sedan verkade många belåtna med att bara ta ett steg ut ur Rom och följa delar
av Bibeln. Men varför stanna där och inte ta till sig hela Ordet? Det är dags att komma ut ur mörkret och
träldomen att inte älska Guds lag och uppleva alla välsignelser och belöningar av att leva efter hans
vägar, hans sanning, hans liv, hans ljus och hans frihet. Vi låtsas att Jesus som Guds ord inte omfattar
Guds lag, som om plötsligt definitionen förändrats, även om inte Guds ord lär något sådant.
Det skulle inte heller vara speciellt meningsfullt.
Om vi vill följa Jesus, då vi ska följa Guds Ord. Det kan inte bli enklare än så. Kristus sade att han inte
talar sitt eget ord, så att vi inte skulle tro att han gjorde det11. Han var och är samma Ord som redan
definierades som Ordet. När vi nu vet detta, ska vi tro och utöva hela Guds Ord, eller bara en del av det?
Låt oss avsluta med några frågor som du kan tänka på;
1). Är Jesus Ordet kommen i köttet?
2). Talade bara Jesus Faderns Ord och i hans myndighet?
3). Är Jesus (Ordet) den samme igår, idag och i evighet?
4). Är Gud Ordet och kan han inte förändras?
5). Är 3 Mos 11 och 23 en del av Guds ord?
6). Kan 3 Mos 11 och 23 förändras?
Svarar din teologiska uppfattning "ja" till frågorna 1-4 men misslyckas på fråga nummer 5-6?
Det är något du får grunna på själv.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://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#

