"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen “Oracles of God.”
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och
diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att
undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyteav denna video med den text som följer nedan."

Guds levande Ord
Författaren till Hebreerbrevet förklarar att alla Biblellärare bör ha en grundläggande förståelse av
Guds ord. Guds ord jämställs med mjölk.
Hebreerbevet 5:12
Ty fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen
i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda.
Vad är Guds ord? Vad är mjölk? Vad är vår grund?
I Romarbrevet börjar Paulus undervisa om värdet av att vara Jude och värdet av omskärelsebudet.
Där citerar han grunden i Guds ord som primär betydelse och även motiveringen för Hans slutsats
om värdet med omskärelse.
Romarbrevet 3:1-2
Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger omskärelsen?
Stor nytta på alla sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts dem.
Men ändå, vad är Guds ord som anförtrotts till Israel? Apostlagärningarna 7 ger svaret.
Apostlagärningarna 7:38
Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till
honom på berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss.
Guds ord är allt det som Mose skrev - Guds lag, Hans undervisning, Hans Torah. Det är vad Paulus
citerade genom att bevisa värdet av omskärelse och lära från dem som ursprungligen anförtrotts
Guds lag. Det är vad författaren till Hebreerbrevet konstaterar är den grundläggande mjölken för den
troende och den grundläggande kunskap som bör finnas hos alla lärare. Om en godkänd lärare
således inte förstår och undervisar från Guds lag som skrivits av Mose, så borde vi kanske göra som
författaren av Hebreerbrevet föreslår. Åtminstone lära oss förstå och utöva “mjölken”.
Vissa människor faster sig vid korset när de kommer till tro och sedan glömmer att lära sig mer om
och praktisera sin tro. Det är korsförlamning om du så vill. Författaren av Hebreerbrevet uppmuntrar
oss att inte fastna där. Han fortsätter i nästa vers:

Hebreerbrevet 6:1-3
Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot
fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på
Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och
evig dom. Ja, så vill vi göra, om Gud tillåter.
Vi borde åtminstone gå vidare i Guds ord, till “fast föda”, Guds lag, som skrivits av Mose och inte
fastna vid den grundläggande kunskapen om Kristus. Vi skall inte fastna i omognad utan att gå
vidare till mognad i Guds ord, det som Mose skrev och som Paulus också skrev om.
Tyvärr är verkligheten den att många människor idag ännu inte fått “fast föda” från Guds lag,
Hans undervisning till oss.
Bara en tanke…
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.
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FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
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