"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Streets of Torah.” 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.”

Gator av guld
Hur många vet att HERREN/YHWH inte säger eller gör något av en slump?
Att allt i hans ord har betydelse. Även färger.
Först lite fysik;
Vitt ljus består av alla färger. När vitt ljus träffar ett föremål, interagerar det med elektronerna i objektet
och dess vibrationer projicerar eller reflekterar ljuset utåt och absorberar även ljus.
Vissa färger absorberas av objektet och vissa färger reflekteras utåt.
Färgen som reflekteras utåt är den färg som vi sedan ser eller uppfattar.
Låt oss gå till Guds Ord;
I 4 Mos 15:38-39 finner vi att vi ska bära en tofs av blått för att påminna oss att hålla Guds bud
och att följa dem.
Blått = Att hålla Guds bud.
4 Moseboken 15:38-39
"Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkte efter släkte, skall göra tofsar i hörnen på sina
kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser
dem skall ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och inte följa era egna hjärtan och
ögon, som lockar er till otrohet.
Så symboliskt förknippas blått med att komma ihåg eller en handling, att följa Guds lag,
Torahn, att göra hans vilja.
Guld = älska Guds bud
I Psalm 19 och 119 finner vi att guld är förknippat med GUDS BUD;

Psaltaren 19:11
De är mer värda än guld,
honung.

än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste

Psaltaren 119:72
Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals mynt av guld och silver.
Psaltaren 119:127
Därför älskar jag dina bud mer än guld, än renaste guld.
På samma sätt blir vi i Upp 3:18 rådda ATT KÖPA GULD FRÅN HERREN/YHWH
som har renats i eld.
Uppenbarelseboken 3:18
Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig
med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan
se.
I Upp 21:21 finner vi att i slutändan kommer vi att GÅ PÅ GATOR AV GULD.
Uppenbarelseboken 21:21
De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje port var gjord av en enda pärla.
Och stadens gata var av rent guld, som genomskinligt glas.
Talar detta endast i bokstavlig mening? Eller betyder det något? Vad skulle då betydelsen av att gå på
gator av guld vara? Följ med oss ett ögonblick eftersom det är här det börjar bli intressant.
GULD eller den gula färgen är ofta kallad "negativt blått ljus." Guld REFLEKTERAR NÄMLIGEN
ALLA FÄRGER med undantag av BLÅTT. Det absorberar eller behåller blått.
Guld behåller allt blått inuti sig själv. Guld återspeglar inte någon blå våglängd.
Så låt oss tillämpa vad fysik och vetenskap redan vet, tillsammans med symboliken i Skriftens färger.
Om GULD BEHÅLLER BLÅTT eller behåller alla blå färger inne i sig själv och blått står för att
komma ihåg eller följa Guds bud eftersom HERREN begär av oss att vara som guld, förädlat i elden, är
det samma som att ha Toran i minnet inom oss. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt;
att ha Guds lag skriven i våra hjärtan. Detta bör låta ganska bekant.
Jeremia 31:33
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:
Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
Att lägga lagen inom oss eller ha den skriven i våra hjärtan är minnet av lagen inom oss.
Symboliskt är det blå minnet av Torahn som stannar inom oss, därför blir vi som guld renat i eld.
• Att lära sig buden
• Att höra dem
• Att ha dem i våra hjärtan.

Så Guldet är Torahn inom oss eller vår kärlek till att HÖRA hans bud. Blått återspeglar den blå färgen
och blått absorberar guldet, det gula ljuset. Blått är att LYDA, efterleva och följa Guds bud.
Gult är att HÖRA Guds undervisning och BLÅTT är att göra vad den säger. Att höra och lyda kallas
SHEMA på Hebreiska och finner du i 5 Mos kapitel 6.
5 Moseboken 6:4-9
Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig
befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem
när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på
din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
Därför är det viktigt att vi blir som GULD vilket innebär att Guds lag är skriven i våra hjärtan.
Lika viktigt är det också att vara BLÅ utåt, precis som tzitzits som reflekterar till andra att vi uppfyller
Guds lag. Båda färgerna spelar en avgörande symbolisk roll i att hjälpa oss att förstå syftet med Guds
lag. En del av Guds bud är förvandla oss inuti till GULD, och den andra är att återspegla Guds lag till
andra som ett exempel för dem att se oss som BLÅ.
OM GULD ÄR BEVARANDET GUDS LAG inom oss och BLÅTT ÄRATT GÖRA GUDS LAG
UTÅT, gissa vad som händer när vi blandar både det BLÅA OCH GULA LJUSETS frekvenser
tillsammans? De blir ett PERFEKT, LYSANDE VITT LJUS! SHEMA eller " HÖRA FÖR ATT
GÖRA,” ÄR DEN PRFEKTA VITA VÄGEN FÖR VÅR SKAPARE. Vi blir hans rättfärdighet, inifrån
och ut. Nu vet du varför vitt ljus så ofta används i Bibeln för att illustrera perfektion.
Det är därför i samband med att han talar om att vi ska köpa guld från HERREN också nämner att via
ska klä oss i VITA kläder.
Uppenbarelseboken 3:18
Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik,
och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns....
De VITA KLÄDERNA fysikt sett, är både GULD och BLÅTT blandat. Om vi verkligen har Guds lag
inuti, som GULD om du så vill, då skulle vi naturligtvis vilja GÖRA Guds lag, som BLÅ om du så vill,
låta oss bli klädda i vitt. Andligt och symboliskt sett är detta HÖRA och GÖRA Guds lag.
Detta är anledningen till att Jakob skriver i kapitel 1:22;
Jakob 1:22
Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
Vi ska inte bara vara guld INOMBORDS, utan också blå I det YTTRE. Genom detta är vi sedan klädda i
Guds ords vita kläder, så att vi inte kommer att bli funna nakna och skämmas.
När Psalm 119 sammankopplar guld med Guds bud, borde allt bli mycket mer förståeligt.
Guld är inte bara sällsynt, vackert och värdefullt, precis som Guds bud och hans instruktioner bör vara
för oss alla, men det behåller också alla våglängder av blått, som är Guds bud, hans Torah, för att vi ska
göra dem.

När Upp 3:18 säger att köpa renat guld från HERREN/JHWH, betyder det att vi ska köpa hans bud.
När Uppenbarelseboken 21:21 säger att vi kommer att gå på gator av guld för evigt i det nya Jerusalem
så betyder det symboliskt att våra hjärtan permanent omvandlats till Guds lag inom oss och inte längre
lever under syndens lag eller den köttsliga naturen. Vår önskan för evigt kommer att vara att följa hans
Torah. Gator av guld är symboliskt med Torahns vägar. Vi kommer att följa hans Torah för all evighet.
Allt realiseras genom att bära de blå tofsarna från 5 Mos som talar om för oss att den blå färgen är just
handlingen att göra hans vilja.
Så om du är troende och ännu inte gillar alla Guds bud, så ska du veta att målet i slutändan är att vi
kommer att vandra efter dem perfekt i evighet.
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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