"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Welcome to the Whole Word.” 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.”

Välkommen till hela Guds ord
INLEDNING
Välkommen till vad vi vill kalla hela Guds ord, där vi tar fasta på att tillämpa alltifrån
1 Moseboken till Uppenbarelseboken i våra liv.
Hela Bibeln är sanning, instruktioner och vägledning för alla troende.
Ingenting i Guds lag har tagits bort, upphört att gälla, ändrats, eller fått en annan tillämpning vare sig för
jude eller hedning.
Denna undervisning är främst avsedd för dig som är ny i Ordet, även om alla kan finna vad som här
presenteras värdefullt och värt att överväga.
Det här är inte bara tänkt som en liten introduktion för att du sedan får klara dig bäst du kan, utan vi kan
kallar det ”en första dagen på jobbetorientering,” där du får grundläggande fakta som "en hjälp på
vägen" enligt Paulus.
Vi förväntar oss att du noggrant studerat Apostlagärningarna 10 och 15, och även Paulus brev som berör
de Hebreiska sammanhangen i Bibeln. Vi förväntar oss också att du har förstått att vår Messias
undervisade och praktiseras hela Guds lag och att du också vill följa din Mästares förebild genom att
göra vad Han gjorde.
Vi vet att det inte är en lätt uppgift du står inför. Du kan komma att uppleva att din tro vänds upp och
ned och skakas i sina grundvalar, men på ett bra sätt.
Följden blir en ny kärlek och sprudlande energi och längtan efter Guds Ord som kanske inte har funnits
sedan den första dagen du kom till tro.
Frågan är vad du vill göra med det…?

Vad blir då nästa steg?
Vi förväntar oss att de som har kommit att inse att Guds lag inte har förändrats och inte heller någonsin
kommer att göra det, skulle ha god nytta av ett välkomnande till "hela Guds ord." En "orientering" om
du så vill, om du för tillfället lider av "teologisk vilsenhet" och känner som att huvudet snurrar runt.
Om du inte känner detta, så det är fantastiskt.
Men du skall veta att vi kände precis likadant, åtminstone till en början. Vi hade många frågor och var
tämligen förvirrade över vissa saker och visste inte alltid vad vi skulle göra eller vem vi skulle prata
med.
Så om du känner som vi gjorde, förväntar vi oss att du också kommer att ställas inför en del frågor.
Vi har absolut inte har alla svar, men vi har sett många gå igenom den här processen, vilket vi också
gjort och därför kanske vi kan vara till en viss hjälp på vägen.
En vanlig fråga vi får är "ok, nu har jag fattat, men vad gör jag nu?" "Hur kommer jag vidare?"
"Vad kommer härnäst?"
"Vad handlar detta om, eller vad tror ni om det här?"
Vi har märkt att dessa frågor har kommit och fortfarande kommer från alla tänkbara sammanhang.
T ex kan en person som har varit i den ortodoxa judendomen, kanske en Kristen från Ryssland,
en nyfrälst troende från New York eller en teologiskt välutbildad Baptist, vill veta hur de ska hantera
den nya förståelsen av sina Hebreiska rötter i sina lokala församlingar.
Den personliga bakgrunden har ingen betydelse.
Bara man upptäcker sanningen om att hela Guds ord fortfarande gäller för alla troende idag.
Så, välkommen till hela Guds ord!
Det finns alltid frågor som dyker upp omedelbart…
Till att börja med så kan denna nya insikt vara ganska överväldigande för en person och
skapa en massa frågor. Men det är ändå en bra känsla om det känns meningsfullt och vi tror att du
förstår vad vi menar. Allt kommer att kännas rätt från början till slut när slutligen den stora bilden av vår
Skapare blir klarare.
Mer än sannolikt, om du är som många andra, kommer denna nya insikt att sätta dig på en väg där du
helt enkelt inte kan få nog av Bibeln.
Saker och ting kopplas samman och bli förståeliga på ett sätt som man aldrig tidigare kunnat föreställa
sig. Vi skulle personligen vilja kalla detta tillstånd för ett "svamp-läge."
Man suger i sig allt som blir uppenbart.
Din förståelse av Torahn kan ha känts ganska torr och tom tidigare, men nu blir du plötsligt ”blötlagd”
och kan bara inte sluta suga i dig allt som dyker upp.
Syfte, liv, energi, mening, sanning och uppenbarelse m m.
Plötsligt exploderar hela Bibeln som aldrig förr, precis som om någon slår på en strömbrytare eller sätter
igång en dominoeffekt med en enda liten bricka.

Att förklara detta för någon som inte har kommit fram till denna insikt, är ganska svårt och frustrerande,
för de kan bara inte förstå vad det handlar om.
All din vakna tid kommer du troligtvis att drivas av en längtan att undersöka allt i Guds ord från ett
Hebreiskt perspektiv. Det kommer troligtvis att dominera dina tankar och din energi.
Det finns många frågor som nog kommer att ligga högt upp på din frågelista.
Här några exempel;
• Vilka instruktioner från vår Skapare bör jag följa som jag inte gör för närvarande?
• Vilka bud är ofta missförstådda eller ifrågasatta när det gäller Kristen tradition
kontra faktiska bud?
• Hur gör jag i min gemenskapskrets?
• Hur ska jag bereda mig på att det här kommer att påverka vänner och familj
och hur ska jag bäst gå tillväga?
• Vad rekommenderar 119:s lärare?
Allt detta är frågor som du med all säkerhet kommer att ställas inför, så vi tänker göra vårt bästa för att
gå igenom dem. Vi kommer att utnyttja den begränsade tid vi har för denna undervisning och den mängd
områden som vi måste täcka.
Innan vi börjar finns det några saker du bör tänka på.
119:s lärare är inte någon auktoritet på något sätt. Vi kan aldrig göra anspråk på att vara din ledstjärna.
Guds ord är din ledsagare och din enda auktoritet. Om du någonsin säger eller höra någon annan säga
"jag tror på detta eftersom 119:s lärare sagt så," så avsluta detta med en gång.
Vår tro är vad Ordet säger, inte vad vi tror och lär.
Vi är ett operfekt verktyg i Yawehs hand. Visst, Han håller på att finslipa oss, men vi är inte perfekta
ännu, långt därifrån. Vårt motto är "pröva allt" i Guds ord.
Vi har inte alltid rätt och kommer inte heller att ha det så länge vi är köttsliga varelser.
119:s lärare är inte fria från att göra misstag. Vi har gjort massor av misstag och ju längre du tar del av
vår undervisning, ju större är risken att du kommer att se oss göra misstag gång på gång.
Vi önskar att det inte vore så, men ibland stökar vi till det och måste göra bättring, försöka återvinna
förtroendet, be om ursäkt, tillrättalägga ev skada, etc.
Vi hoppas dock att dessa misstag blir färre och färre i antal och när de väl inträffar,
blir en läxa för oss alla.
Emellanåt kommer vi kanske rent av att vara stötande.
Vi vill upprepa detta. Ibland kan vi vara stötande. Men ta det inte personligt och för allvarligt.
Antingen med sanningen eller andligt sett, när vi försöker presentera något ämne i vår köttsliga svaghet.
Vi kanske rent av gör dig förvirrad, ledsen, arg, kränkt, eller på något annat sätt kommer med negativa
känslomässiga påståenden. Låt oss vara tydliga, vi vill inte åstadkomma detta, särskilt om vi har fel.
Det finns inte en dag som går utan att vi varit ouppmärksamma och förolämpat någon genom något som
vi gjort, sagt eller publicerat på Facebook till exempel.

Det är inte så att vi vill förolämpa, snarare tvärtom.
Vi försöker hitta en balans mellan sanning och effektiv presentation.
Men människor är olika och det går inte att komma runt det faktum att det vi säger kan misstolkas eller
kanske inte ens överenstämmer med andras uppfattning. Eller för att vara mer uppriktiga skulle det
kunna vara så att vi helt enkelt inte sagt eller gjort något obetänkt. Kanske det helt enkelt var så att
sanningen i sig var stötande.
Det handlar inte om förolämpningen som sådan, men om vi väl åstadkommer det, hoppas vi att du låter
oss få reda på det så att vi kan försonas och reparera misstaget. Att låta sår växa kan orsaka mycket
elände, precis som sjukdomar. Om vi orsakat något problem, låt oss få veta det, eftersom vår tro inte
handlar om vare sig oss eller dig. Det handlar om att ära vår Skapare i allt vi gör. Eller ännu värre, om
det skadar Kristi kropp och vi fortsätter att kasta sten på vår Skapare, kan det bli uppenbart för väldigt
många och den skada det kan åstadkomma vill vi absolut inte göra oss skyldiga till.
Dessutom, kommer du nog inte att vara överens med oss om allt. Det kan hända att vad vi presenterar
strider mot dina egna slutsatser. Det är oftast bra. Varje fråga är berättigad och ingen av oss har kunnat
få reda på allt. Det är möjligt att vi kan ha fel och även behöva korrigera våra egna synpunkter i vissa
sammanhang. Hur som helst uppmanar vi alla att "pröva allt."
I värsta fall hoppas vi åtminstånde att vi kan enas om att vi vill följa vår Messias Yeshua, Han som dog i
vårt ställe, så att den nåd som vår Skapare ger, även omfattar vår tro och att vi i vår tro bör sträva efter
att följa hela Guds ord. Om vi kan enas om detta så kommer allt säkert att gå bra.
Så, låt oss komma igång. Vårt mål är att besvara varje fråga i en sådan omfattning att den skall hjälpa
dig att komma igång i detta nya Hebreiska perspektiv av Bibeln.
Det vill säga att ytterligare studera och pröva våra svar bör göra dig motiverad.
Vi uppmuntrar alltid till fortsatta studier och prövning av vad Ordet säger.
Ofta kommer vi att hänvisa till en befintlig undervisning från 119, med mer klargöranden och material.
Så låt oss komma igång.

Vanligt förekommande frågor;
• Vilka instruktioner från vår Skapare ska jag följa som jag för närvarande inte gör?
Vi kommer att ta upp denna fråga under förutsättning att du kommer från en mer traditionell kristen
uppfattning eller bakgrund. När du nu har kommit till insikt om att hela Guds ord fortfarande gäller för
alla troende, så finns det instruktioner i Guds ord som inte är så vanligt att man idag tar upp i
traditionellt kristna kretsar. Ofta när man börjar den här resan, söker man omedelbart efter att se vad
"Judarna gör."Det förutsätts att de har klurat ut allt och att de följer Torahn.
Detta antagande är både rätt och fel. Många judar hävdar att det finns 613 bud.
När man börjar undersöka den så kallade listan över dessa bud och börjar jämföra dessa med
Skriftställen, kommer man upptäcka ett och annat som ger en annan bild.

För det första är det många bud som verkar vara en upprepning i den traditionella listan på 613 bud.
Och för det andra, när man läser den Hebreiska texten, är det mycket svårt att förstå hur man får ihop det
hela, när Skriftställen som nämns inte verkar stödja texten.
Så det verkar inte riktigt som att det finns 613 bud. Det verkar mera bygga på en tradition och de är
betydligt färre till antalet. Det kan mycket väl vara så att de 613 buden är en uppskattning, men det är
något du får pröva själv och se vilka slutsatser du drar.
Dessutom kräver många av dessa bud ett tempel och det finns inget tempel i dag, eller att man ska
befinna sig i landet och vi har ännu inte fått den möjligheten.
Det betyder inte att dessa bud avskaffats eller ändrats, de väntar helt enkelt på att bli etablerade när rätt
kriterier och omständigheter presenterar sig.
Här är ett exempel som vi vill använda till att förklara detta.
Det finns otaliga trafiklagar i USA.
Om nu alla vägar i USA försvann innebär det ändå inte att alla trafikregler försvann.
Trafiklagarna finns fortfarande kvar.
Man kan visserligen inte följa dem, eftersom det inte längre finns några vägar.
Men om nu vägarna var tillgängliga i morgon, kunde lagarna också bli verksamma igen.
Så i detta exempel avskaffas inte trafiklagarna, även om de inte kunde följas.
Att iaktta dessa lagar är ju beroende av om det finns några vägar att åka på.
Detta gäller också för många av Guds bud.
Många bud kräver ett tempel och det finns inget tempel i dag. Men dessa bud är fortfarande är i kraft
och väntar bara på att templet ska återuppbyggs igen.
Det finns också andra saker att tänka på.
Precis som i USA, finns det lagar man måste följa. Om du är husägare måste du exempelvis betala
fastighetsskatt. Det finns också lagar om du är jordbrukare, exempelvis hur man får använda
gödselmedel. Om du inte är husägare eller jordbrukare gäller naturligtvis inte dessa lagar för dig.
Du kan hålla alla lagar i USA om du bor där, även om de inte gäller specifikt för dig.
Men USA:s lagstiftning gäller alla amerikanska medborgare.
Det är samma med Guds lag.
Det finns lagar för kvinnor men om du är man, gäller dessa lagar inte dig.
Det finns lagar för jordbrukare men om du inte är bonde, gäller dessa lagar inte dig.
Det finns lagar för de som har föräldrar, men om du inte längre har några föräldrar,
gäller dessa lagar inte dig.
Det finns lagar för leviter, men om du inte är levit, gäller dessa lagar inte för dig.
De flesta lagarna angående templet är avsedda för leviter.
Det finns alltså många saker att ta hänsyn till här, eftersom lagarna hänför sig till vilka lagar som skall
iakttas av vem. Då blir det kanske lite mer begripligt.
Detta är fortfarande något som inte så många har tänkt på.
Här är ett annat sätt att se på det hela;

Antag att du inte bryter mot någon av lagarna i landet där du bor.
Då är du är en "laglydig medborgare."
Men betyder det att du håller hela lagen?
Ja, eftersom du inte bryter mot några av landets lagar.
MEN samtidigt, kan du verkligen inte följa alla lagar, eftersom inte alla lagar är specifikt avsedda för
dig. Att hålla lagen beror på vem du är och omständigheterna du lever med.
Men du håller ändå lagarna i ditt land, eller åtminstone hoppas vi att du gör det.
Det finns lagar om bilkörning, flygning, starta företag, vara fastighetsägare, etc, etc.
Men om du inte har någon bil behöver du inte tänka på trafikreglerna.
Eller om du inte är pilot, så har lagarna för flyg inte någon betydelse för dig.
Men lagarna är ändå till för alla medborgare i landet.
På samma sätt har vår Skapare lagar för Sitt rike.
De kallas Guds lag, eller Torahn.
Precis som du behöver ta reda på vilka lagar som berör eller inte berör dig där du bor, måste vi också se
på Guds ord och förstå vilka lagar som är skrivna för just dig, baserat på vem du är, var du bor, vad du
jobbar med, om du har familj, om du äger mark, om du lånar pengar, osv.
Allt detta har betydelse.
Så låt oss titta på några av de viktigaste lagarna som kan vara nya för en traditionell kristen.
Det är inte så många, men trots detta är de ganska betydelsefulla.
Detta kommer inte att vara en heltäckande lista. Att studera Guds ord och hans instruktioner för oss är
något som vi alltid borde göra när vi lever ut vår tro.
Med andra ord, vill vi bara att du ska komma igång…

Sabbaten
En av de viktigaste instruktionerna rör sig om den sjunde dagens sabbat (dvs. Exodus 20:8).
Många tänker direkt på Sjundedags Adventister.
Visst, det finns grupper som håller hårt på att fira sabbaten den sjunde dagen:
T ex Adventister, Baptister, men mer än ofta har man missat de primära instruktionerna för sabbaten
och det inser de inte. Sabbaten är avsedd för vila. Vi skall vila och inte arbeta, inte heller vara direkt
orsak till att andra arbetar. Vi skall inte ens låta våra djur arbete utan att de skall också ha en vilodag
per vecka.
Ofta är den uppenbara frågan om vad som egentligen utgör arbete. Det är inte en ny fråga, till exempel,
som svar på frågan, konstruerade fariséerna en enorm förteckning av vad som var tillåtet och inte på
sabbaten.
Det var aldrig vår Skapares avsikt, eftersom Guds lag då blir formalistisk och det viktigaste går förlorat,
vilket är att älska Gud och att älska din nästa så som dig själv. Syftet är inte att rätta sig efter människors
regler uppbyggda kring Guds bud, så att du istället börjar följanda människobud och inte Gud.
Det är en av många anledningar till att Yeshua var så hård mot fariséerna och deras undervisning.

I motsats till fariséerna, kommer vi inte att definiera vad som är arbete,
det får bli mellan dig och din Skapare.
Du måste bestämma vad som är arbete och vila för dig och ditt hus.
En del saker är givetvis arbete och vissa saker är inte definierade som att bryta sabbatsvilan,
som vi skall ha på denna avskiljda dag. Det finns ofta andra omständigheter i frågor som berör sabbaten.
Lyckligtvis har vi en undervisning som enbart berör sabbaten.
Du hittar ”The Sabbath Day” på TestEverything.net.

Matanvisningar
En annan betydelsefull instruktion är den som finns i 3 Moseboken 11.
Den kallas för matanvisningar.
De flesta traditionella kristna idag följer inte YHWH's matanvisningar.
Vi kan i princip äta alla livsmedel, men YHWH listar vad han definierar som hälsosam mat och inte
hälsosam mat. Några exempel på vad som anses inte vara hälsosam mat är hund, katt, gris, räkor,
hummer, råttor, kråkor, havskatt, etc.
Det som inte definieras som hälsosam mat av vår Skapare, bör eller skall vi heller inte äta.
Ganska ofta har de djur som definieras som orena högre halter av giftiga ämnen som ger oönskade
bieffekter och det är väl värt att tänka på.
Oberoende av vår Skapare är anledning till att inte äta vissa djur, är helt enkelt att de är orena djur som
inte lämpar sig som föda.

Omskärelse
Omskärelsen är ett bud som är fullt av kontroverser, även inom den Hebreiska rörelsens syn på Bibeln.
Vi anser dock att man bör följa hela Guds ord, som även inbegriper omskärelse.
Några lärdomar vi rekommenderar i detta ämne finns i vår studie “Acts 15: Legalism or Obedience,”
och “Circumcision: The Sign of the Covenant.“
Som med alla våra undervisningar hittar du också dessa på TestEverything.net.

Tzitzizs
4 Moseboken 15:38-41
"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 (Yahweh) bud och göra efter dem och inte följa era egna
hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet. Så skall ni tänka på och göra efter alla mina bud och
vara heliga inför er Gud. Jag är HERREN (Yahweh), er Gud, som förde er ut ur Egyptens land
för att vara er Gud. Jag är HERREN (Yahweh), er Gud."
Det är en befallning som största delen av traditionell kristendom sannolikt inte visste fanns.
Budet är enkelt. Tofsar, som ser ut som dessa (bild), skall fästas på ditt plagg.
De innehåller en blå tråd.

Många anser att det skall vara fyra tofsar. Anledningen till detta är att budet talar om fastsättning av
tofsarna i de fyra hörnen av våra kläder, så det är underförstått att det finns minst fyra tofsar.
(5 Moseboken 22:12).
I vilket fall bör det symboliska i "fyra hörn" vara tydligt.
Precis som det är ett Hebreiskt idiom att förstå att de fyra hörnen av världen berör hela världen
(Jesaja 11:12). De fyra hörnen av våra kläder innebär att vi är helt klädda i Guds ord.
Hela vår varelse är skapad för att komma ihåg hans bud, alltid.
Det hebreiska ordet hörn och kanter kommer från samma ord.
Några har ändrat sina kläder så att de har fyra hörn eller kanter och sedan fäst sina tzitzits där (bild).
Vissa bär traditionella Hebreiska kläder för att fästa sina tzitzits på (bild). Andra bär helt enkelt tzitizts
på linningen i byxorna (bild), eftersom många inser att den har fyra hörn.
Ingen av dessa metoder är mer rätt än den andra. Allt vad YHWH bad oss att göra, var att ha tofsar
innehållande ett blått snöre i hörnen av våra kläder. Hur vi väljer att göra detta låter Han oss själva
bestämma.
Poängen är att när vi bär tzitzits hjälper det oss att visuellt komma ihåg Guds bud, som innebär att de är
synliga och bärs under hela dagen så man blir påmind om att hålla dem. Vi skall förstås förvänta oss att
bli påminda hela dagen. Det är därför underförstått att de ska synas, annars skulle de inte vara mycket av
en påminnelse.
Dolda tzitzits, eller inga alls, förtar ändamålet med tzitzts som en visuell påminnelse som var den tydliga
avsikten som vår Skapare gav oss. Eftersom detta bud kan utföras enligt anvisningarna, och eftersom de
är synliga påminnelser om lydnad, inser de flesta att detta bud inte bara är symbolik eller tankevärderingar utan en synbar fysisk företeelse.
Det skulle innebära att inte bära tzitzit skulle anses vara en synd.
Det finns olika typer och längder som Torahn fastställt, men inga mer detaljerade direktiv.
Det finns exempel på att Yeshua fördömde fariséerna för att bära sina långa tzitzits (Matteus 23).
Det är nödvändigtvis inte för att det är dåligt att bära långa tzitzits, men Han kände deras hjärtan.
Fariséerna bar inte långa tzitzits för att det bättre skulle hjälpa dem att komma ihåg Herren sitt bud.
I stället bar de tzitzits för att dra uppmärksamhet till sig. Det är inte tzitzits syfte.
När man bär dem på ett visst sätt bör vi ifrågasätta motivet till detta.
Det finns även instruktionsvideos om hur du gör din egen tzitzit och det finns platser på internet som
säljer dem. Något som berör just detta hittar du på; “Blue”, “Should Women Wear Tzitzits?”,
och “Streets of Torah.”

Tygblandningar
Det finns ett bud finns i 5 Moseboken 22:11 som talar om inte blanda ull och lin tillsammans.
Det är ett ganska enkelt, men udda bud. Det är avsiktligt givet av vår Skapare.
Varför i hela världen skulle tygblandningar ha någon betydelse?
Eftersom det är ett udda bud är det utformat för att få vår uppmärksamhet.
Gemensamt för många av dessa bud är att det finns en djupare andlig innebörd i dem.

Det kan du kan läsa om i vår undervisningstitel “Wool and Linen.”

Jul och Påsk
Det finns olika bud som instruerar oss att inte dyrka YHWH på samma sätt som hednafolken tillbad sina
solgudar (se 5 Moseboken 31:32 som exempel).
Eftersom traditionella helgdagar som jul och påsk kommer direkt från hednatraditioner och soldyrkan,
ingår de inte i de dagar Gud bestämt för oss att fira.
Vill du veta mer i detta ämne, ta del av vår undervisning med titeln “Sunburned,” “The Green Tree,”
och “Let the Christmas Trees Rejoice.”
Vår Skapare gav oss många andra högtidsdagar istället för dem som kommer från avgudatillbedjan.
Det är vad vi kommer att ägna oss åt härnäst.

Guds bestämda mötestider (Moedim)
Ordet "Holiday" (semester) är en språklig version av orden "helig och dag" eller "helgdagar. Naturligtvis
blev det i dag omvandlat till helgdagar.
Den Hebreiska Bibliska definitionen av något som är "helig dag" är att betrakta som "avskild" och
kommer från det Hebreiska ordet ”qodesh.”
Motsatsen till till att vara ”avskild” är profan eller vanvördig.
De enda verkliga dagar som är "avskilda" är de som vår Skapare förklarat vara heliga
och avskilda för Honom.
Människor kan inte fastställa att en dag är "avskiljd" eller "helig" när YHWH själv inte sagt så.
Hans avskiljda dagar kallas även moedim, eller bestämda mötestider.
En av dessa dagar har vi redan talat om, sabbaten.
Det finns fler moedim, eller bestämda mötestider och en av de platser som du kan hitta dessa dagar
är i 4 Moseboken 23.
Det är påsken (Pesach), osyrade brödets högtid (Chag HaMatzot), Förstfruktshögtiden (Reishit Katzir),
Pingstdagen (Shavuot), Trumpethögtiden (Yom Teruah), Försoningsdagen (Yom kippur), och
Lövhyddohögtiden (Sukkot) och Sabbaten varje vecka.
Även om vi slutar fira jul och påsk, så firas Guds högtider fler gånger per år än traditionella kristna
helger. Dessa fastställda mötestider har instruktioner inbäddade i sig, som om man befann sig i landet
och med ett befintligt tempel. Som vi har sagt tidigare kan inte alla dessa Herrens högtider följas i
nuläget. Men det kommer att ändras när Yeshua återkommer, allt blir återställt och det finns ett
fungerande templet igen.
Påsken är egentligen ett lamm som är en del av det av osyrade brödets högtid. Så Påsken är verkligen
inte så mycket en dag som det är ett lamm. Påskalammet slaktades på den 14:e dagen i den första

månaden enligt den Hebreiska kalendern. Påskalammet äts den 14:e, men fortsätter in på den 15:e dagen
i månaden. Så den 14:e är det dags för påsken i den meningen att Påskalammet slaktas.
Den 15:e är den dag då det slaktade lammet åts upp.
Kom ihåg att en Hebreisk kalenderdag är från kväll till kväll,
(se vår undervisning “Evening and Morning” – som kommer snart).
När solnedgången på den 15:e dagen närmar sig, börjar det osyrade brödets högtid.
Denna måltid innehåller påskalammet, bittra örter och osyrat bröd.
Så egentligen slaktas lammet (Påsken) den 14:e i den första månaden vid solnedgången och äts på den
15:e då den nya dagen börjar, eftersom dessa två Hebriska dagar går i varandra och firas som en högtid
under denna händelse. Påskalammet offras i templet, men eftersom det inte finns något tempel så äter
man heller inget påskalamm idag. Men osyrat bröd och bittra örter kan dock ätas.
När Yeshua återkommer kan man läsa om i Hesekiel 40-48, att i det nya templet kommer offerlammssermonin att återupptas igen (se vår undervisning "Sacrifices").
Någon kanske omedelbart bekymrar sig över detta. Men vi måste komma ihåg att offerlammet alltid
hänvisar till vårt offerlamm Yeshua Messias. Det ersätter Honom inte, men pekar på Honom,
de är skuggbilder.
Yeshua sa att han kommer att äta av påskalammet igen när han kommer tillbaks för att återupprätta
Sitt kungarike (Lukas 22:16). Den första dagen och den sjunde dagen i veckan under det osyrade brödets
högtid är vilodagar (Sabbat).
Shavuot, eller pingst, har också en vilodag (Sabbat).
Trumpethögtiden eller basunhögtiden, (Yom Tera) är en vilodag och trumpeter eller ett högt basunljud
hörs på den dagen.
Försoningsdagen, eller Yom Kippur är en dag av vila och bättring.
Vi tror att göra bättring innebär att ödmjuka sig själv, främst genom lydnad.
Många fastar på den dagen. Vi håller med om att fasta är en form av bättring, men det finns inga
konkreta bud för att vi skall fasta på Yom Kippur.
Det viktigaste är att se till att man är 100% fokuserad på Yah och är lydig till Honom på den dagen.
Det finns en anledning till att man skall tänka på detta och vi tar upp det i vår undervisning med rubriken
“Is Yom Kippur a Day of Fasting?” (kommer snart).
Sist kommer lövhyddohögtiden, även känd som Sukkot. Det är en åtta dagars minneshögtid av uttåget ur
Egypten där man umgås och bor i smyckade lövhyddor som är öppna uppåt. Det är i grunden en
”utflyckt”, full av glädje, gemenskap och måltider. Den är avsedd att ske i Jerusalem och i Templet där
Yeshua bor, men i dag är detta inte möjligt eftersom det inte finns något Tempel.
Att respektera dessa dagar och bo i lövhyddor är egentligen en frivillig minneshögtid och inte en
lydnadshandling. Det är ingen olydnad om man inte följer denna innebörd av Sukkot, åtminstone inte
förrän Yeshua kommer åter.
Det finns även Sabbatsdagar som man håller dag 1 och dag 8 under Sukkot.
Två andra högtider är Purim och Hanukkah. Dessa högtidsdagar är inte är instiftade av YAHWE, men

traditioner i Israels historia som är förenliga med Bibeln och vissa judiska traditionerna är förknippade
med dessa dagar. Man får pröva sig fram och ifrågasätta om man vill fira dem.
Generellt kan man säga att här presenteras bud om högtider som Yahwe instiftat, men den största delen
av traditionell kristendom har övergett dem.
Det var kanske mycket färre bud än du förväntade dig. Många tycks tro att det finns många fler.
Detta är på grund av att många av buden är specifika för leviter och relaterade till templet.
Vi kommer inte att fira dem igen innan Yeshua återkommer och Templet är återuppbyggt.
Även efter uppfyllandet kommer de fortfarande endast att beröra leviterna och ingen annan.
Det finns sannolikt många frågor som återstår att besvara när det gäller offersystemet, hur det hänger
samman med Yeshua och frågan om när de kommer att inträffa under Hans tusenårsrike.
Denna händelse förtjänar dock en egen fristående undervisning.

Undervisning i Torahn
De flesta inte är medvetna om att vi är skyldiga att undervisa våra barn från Torahn.
5 Moseboken 6:6-7
"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.”
Detta är helt enkelt ett Hebreiskt poetiskt sätt att säga att vi alltid bör undervisa våra barn i Torahn.
Du kanske undrar, hur är det möjligt? Det är möjligt på samma sätt som vår Messias gjorde det.
Vi föregår med ett gott exempel.
Barn är bra på att imitera vad vuxna gör och ställa frågor. Bästa sättet att undervisa är att föregå med
gott exempel. Detta är inte det enda sättet, men det borde vara självklart att vårt beteende bör återspegla
vad vi läser och säger från Skrifterna.
Vi går vidare till nästa fråga ...
Vilka bud är ofta missförstådda eller diskuterade om vad som är tradition kontra faktiska bud?
Som du kanske vet eller inte vet, finns det bud som missförståtts eller ifrågasatts.
Vi skulle gärna vilja säga att alla i den Hebreiska rörelsen håller med varandra om allt.
Det finns inte någon splittring, inget käbbel, inget bråk eller fåniga debatter.
Men tyvärr, människor är människor. Även om den Hebreiska rörelsen är närmare sanningen,
finns det fortfarande meningsskiljaktigheter.
Ibland uppfinner man bud baserade på en ickeseriös tolkning av Skrifterna.
Andra gånger kan det handla om olika detaljer i buden som diskuteras.
Detta är ofta fallet när det gäller den Hebreiska kalendern.

Det finns vissa bud som helt enkelt verkar krångliga eller så främmande för oss att det är svårt att förstå
även om vi ser dem från ett Hebreiskt perspektiv.
Ett av dessa exempel är Niddah-lagarna.

Niddalagarna
Niddah betyder separerade. Detta handlar om den tid som en kvinna har sin menstruation.
3 Moseboken 15:19-24
När en kvinna har sin flytning och det kommer blod från hennes kropp, skall hon vara oren i sju
dagar, och var och en som rör vid henne skall vara oren ända till kvällen. Allt som hon ligger på
under sin månadsrening blir orent, och allt som hon sitter på blir orent. Var och en som rör vid
det som hon legat på skall tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. Var
och en som rör vid något som hon suttit på skall tvätta sina kläder och bada i vatten och vara
oren ända till kvällen. Om någon sak läggs på det som hon har legat eller suttit på och någon
sedan rör vid det, skall han vara oren ända till kvällen. Om en man ligger med henne och något
av hennes månadsblödning kommer på honom, skall han vara oren i sju dagar, och allt som han
ligger på blir orent.
Ha i åtanke att vara oren inte nödvändigtvis är en synd. Att bli oren händer med jämna mellanrum.
Men att känna till när du är oren är viktigt, eftersom det avgjorde när någon var tillåten att gå in i
Herrens Tempel eller inte. Eftersom det inte finns något fysiskt Tempel idag, är denna fråga egentligen
en fråga om huruvida du är oren eller inte.
Det finns emellertid direkta bud på saker som är förbjudna under denna tid.
3 Moseboken 18:19
Du skall inte röra en kvinna och blotta hennes nakenhet, när hon är oren under sin månadsrening
3 Moseboken 20:18
Om någon ligger med en kvinna som har sin månadsrening och blottar hennes nakenhet, blottar
han hennes blodflöde. De skall båda utrotas ur sitt folk.
Man och hustru skall vara skilda från varandra under den här perioden. Det är det som menas i
3 Moseboken 15:19, att inte "röra" din hustru under hennes menstruation.
Det hebreiska ordet för att röra kan innebära att bokstavligen trycka på hela tiden för att få ha intima
relationer. Vi kan se från 3 Moseboken 18:19 och 20:18 att avsikten är att undvika intima relationer.
Det innebär att bli oren under denna tid är samma sak som att utsättas för blod.
Inte för att vi vill vara finkänsliga, men under en kvinnas menstruation, särskilt under antiken, kunde en
säng eller stol lätt bli utsatta för blod och naturligtvis skulle intima förbindelser säkerligen utsätta maken
för att bli förorenad av blod.
Vi kan också se att rena sig eller bada, som är en mikveh eller ett dop och tvättning av kläder, är ett sätt
att bli ren efter att ha blivit oren. Alltså regler som verkar vara ganska vettiga.

Anledningen till att detta ämne diskuteras, är att vissa judiska traditioner går till ytterligheter för att
undvika att bli oren, t o m att bygga ett separat hus för sin hustru för henne att vistas i under denna tid.
Inte för att det nödvändigtvis är fel, men det är knappast nödvändigt idag.
Det är att ta till i överkant. Dessutom, för de som inte förstår Torahns bud så bra, kanske utgår från att
judarna fortfarande iakttar Torahn så som YHWH avsett och därmed kan det orsaka en viss förvirring.
Vi går nu till ...

Tygblandningar
Som vi nämnde tidigare är det olämpligt att blanda ull och linne enligt 4 Moseboken 22:11.
Eftersom 3 Moseboken 19:19 inte är så konkret som 4 Moseboken 22:11, menar vissa att blanda andra
garner inte heller är tillåtet. Det kanske är så, men vi misstänker att det särskilt syftar på ull och linne
som anges i 3 Moseboken 22:11. För att veta mer om detta, titta på vår undervisning “Wool and Linen.”

Stening
Det tar inte så lång tid innan man inser att Torahn innehåller anvisningar om dödsstraff.
Kort sagt, dessa bud kan inte utföras eftersom det inte finns någon Biblisk domstol som inrättats för att
göra bedömningar i dessa frågor idag. Dessutom lever vi i ett land där en icke-Torah styrd regering inte
tillåter oss att etablera en Torah-baserad rättslig process.
Vi rekommenderar starkt att du får en bra insikt i detta ämne, eftersom de som inte följer Toran mycket
ofta är mycket känsliga för just dessa bud. De utgår från att om man följer Torahn skulle vi fortfarande
stena syndare.
Nåväl, det är inte riktigt så det fungerar och sådana missförstånd orsakar stor förvirring i denna fråga.
Alla Guds bud är bra och det finns goda skäl för deras existens.
För att få en mer ingående genomgång av detta ämne, vänligen ta del av vår undervisning
“Should We Stone Our Children?”

Markens Sabbat
Vart sjunde år har vi blivit ålagda att låta marken vila.
En del frågar om lantbrukare och trädgårdsmästare borde låta sin mark vila vart sjunde år.
Samtidigt som detta kan vara en god praxis och YHWH har förvisso sina skäl, är det dock inget krav
enligt Torahn. Men Torahn kommer att kräva det när vi har kommit in i det land som Han lovat oss,
vilket tyvärr ännu inte har inträffat. Vi är fortfarande utspridda bland nationerna.
3 Moseboken 25:1-7
HERREN (YHWH) talade till Mose på Sinai berg. Han sade: Säg till Israels barn: När ni

kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERREN (YHWH). Sex år skall
du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen från jorden, men
under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en HERRENS (YHWH) sabbat. Då skall du inte
beså din åker och inte beskära din vingård.
Det som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du inte bärga, och de druvor som växer på
dina obeskurna vinstockar skall du inte skörda. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet.
Vad landets sabbat ändå ger skall ni ha till föda, du själv, din slav och din slavinna, din
daglönare och din inneboende, alla som bor hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land
skall också ha sin föda av all dess avkastning.
Så sabbatsåret för marken gäller först när vi kommit in i landet enligt YHWH's egna ord.
Andligt sett står vilan för marken på det sjunde året, sannolikt för de 7000 år, efter vilka vår Messias är
Herre på jorden under 1000 år och vi bor i landet med Honom.
Vi talar om detta i ett flertal av våra undervisningar.
Den mest upplysande undervisningen vi har i detta ämne, är uppdelad i två avsnitt
“The 4th and 7th Day” om du är intresserad.

Ostburgare
Ja, tro det eller ej, i vissa kretsar diskuteras det om ostburgare. Orsaken är på grund av den här versen.
Dessa diskusioner förekommer huvudsakligen inom den traditionella ortodoxa judendomen. Vi kan hitta
budet i 4 Moseboken 14.
4 Moseboken 14:21
”Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.”
Debatten handlar inte bara om ostburgare, utan snarare om alla maträtter där kött och ost kokas
tillsammans.
Judiska "rabbiner, inklusive inflytelserika rabbi Rashi, kom till dessa slutsatser baserat på den här versen
och en liknande vers som finns i 2 Moseboken:
1) förbud mot matlagning med en blandning av mjölk och kött
2) förbud mot att äta en varm blandning av mjölk och kött
3) förbud mot att uppmana någon till att äta en varm blandning av mjölk och kött.
Den allmänna användningen av ordet kött istället för get, är resultatet av en analys av Hebreiska språket
som används i denna vers.
Rashi, en av de mest prominenta kommentatorerna av Talmud, menade på att denna ifrågasatta vers
måste ha en mer allmän betydelse, där man även inkluderar nötkreatur och får utöver get.
Det är problem med olika tolkningar. Budet nämner särskilt modersmjölk, inte bara mjölk i allmänhet.
Något mer konkret händer här. Den statistiska risken för att mjölken från mamman och köttet från
hennes killing, skulle hamna på samma ställe i produktionsledet, sedan till samma affär, och sedan till
samma kund är nästan obefintlig.

Trots funderingar av forntida judiska "rabbiner använde vår Skapare flera gånger meningen att ”Du skall
inte koka en killing i mjölken från dess mor.” Om vår Skapare menade kött i största allmänt är det en
mening som uttryckligen hänvisar till olika slags kött.
Svaret på gåtan om denna befallning är liksom flera andra, till synes ett relativt oviktigt bud.
Det andliga lär det fysiska och det fysiska lär det andliga.
Syftet med varför YHWH ger oss detta bud, är för att vi ska ställa frågan varför det är så.
Vår Skapare vill att vi ställer oss frågan varför i hela världen ett sådan udda bud ges oss
överhuvudtaget?
Vem skulle ens överväga att koka ett djur i sin egen moders mjölk?
Några har föreslagit att det kan ha varit en hednisk sed relaterad till avgudadyrkan och dyrkan av
solgudar. Det är säkert möjligt.
Men kanske det helt enkelt vill lära oss någonting andligt genom ett udda fysisk bud.
4 Moseboken 14:21
”Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.”
Det finns fyra komponenter i detta bud;
1) Get
2) Matlagning
3) Mor
4) Mjölk
Get förekommer minst tre gånger i Torahn:
1) Jakob lurade sin fader Isak att tro att han är hans broder Esau genom att använda både
getskinn till armarna och getkött till måltiden.
2) Josefs bröder doppade hans mantel i getblod för att lura sin fader att tro att Josef var död.
3) Tamar lurade Juda genom att klä ut sig som en prostituerad och krävde en get som betalning.
Det gemensamma elementet i varje historia är lögn och lögn är relaterat till geten.
Detta tyder på att getter är en metafor för falska läror.
Vi måste också titta på begreppet matlagning.
När livsmedel tillagas, blandas de ofta ihop. De börjar dela smak och egenskaper med varandra.
Mödrar är metaforer för medium, så är det mycket viktigt att man att med "modersmjölk" menar
getmjölk. "Modern" är källan eller "mediet" för mjölken.
Slutligen den fjärde faktorn är mjölken själv och här har vi det enklaste exemplet i citatet från den
judiske fariséen, Paulus, som i sina skrifter beskriver kött som svåra andliga tolkningar och mjölk som
grunderna i Toran. För att lära mer om mjölk, vänligen se vår undervisning som heter “Oracles of God."

Vi har nu gått igenom fyra komponenter i 4 Moseboken 14, som återigen är detta bud.
4 Moseboken 14:21
”Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.”
De fyra komponenterna är;
1) Get - vilseledande läror.
2) Matlagning - blanda ihop.
3) Mor - som medie eller mjölkleverantör.
4) Mjölk - Torahn.
Enligt vår förståelse av detta bud hänvisar det uttryckligen till getkött och getmjölk.
Detta bud upprepas tre gånger och därmed bör det inte utvidgas till att omfatta alla kött- och
mejeriprodukter, särskilt när Torahn uttryckligen förbjuder tillägg till Guds lag (4 Moseboken 4:2).
Det är dessutom viktigt att veta att lagen talar om kött som skall tillagas. Dagens tolkningar har också
förbjudit otillagad mat som leder vidare till att dessa traditionella judiska tolkningar är helt felaktiga.
Budskapet bakom denna specifika lag om kött och mjölk från getter har att göra med förbud mot försök
att kombinera falska läror genom att blanda dem genom "matlagning" med Torahn som vi fick ta emot
via ett medium och det mediet var Mose.
Lagen om att man inte kokar en killing i dess moders mjölk har att göra med den falska läran om Guds
lag och har inte så mycket att göra med att äta en ostburgare på McDonald's.
Faktum är att även i modern tid använder vi uttrycket "hopkok" för att upptäcka vilseledande
affärsmetoder, som döljer sanningen om vad som är falskt och äkta och blandar ihop dem.
Den andliga insikten här liknar den med att inte blanda ull och linne eller blanda olika garnsorter. Båda
är Torahbud. Så egentligen är det här inget nytt.
Nu är det inte meningen att vi ska koka en get i dess modersmjölk?
Naturligtvis inte. Budet är också bokstavligt.
Det är bara det att budet är så avsiktligt och till synes absurt, att det nästan tvingar läsaren att fråga vad
den djupare innebörden och förståelsen av detta är beträffande vår tro, vilket naturligtvis är vad vi gjort
här.

Kalendern
Ett av de mest diskuterade ämnena inom den Hebreiska rörelsen är kalendern. I en ansträngning att finna
ut och respektera högtidsdagarna vi fått av vår skapare, finns det flera alternativ av kalendrar som alla
hävdar att de följer Toran efter sin beräkning. Trots att vi erbjuder vår version av kalender i vår
undervisning-serie, “Time: Our Creator’s Calendar” erkänner vi villigt att vi inte är 100% säkra på att
vi har rätt.
För att du ska förstå hur allvarlig och kränkande det är för vissa, finns det en del som klandrar oss
dagligen på grund av vår ståndpunkt i frågan.

Det finns en del som försöker förhindra andra att inte stödja eller dela 119 uppfattning av buden, på
grund av vår uppfattning av kalendern eller vad de nu tycker vår ståndpunkt kan vara. Men de har inte
alltid rätt.
Tyvärr är detta mycket splittrande. Det som är mest splittrande är de som tror sig ha alla svar i denna
fråga, och tyvärr är de många och alla är de oense med varandra.
Vi skulle vara villiga att lyssna om de hade en kalender som vår Skapare hade satt ihop.
Som sagt, ägna lite tid åt att studera detta område, kanske fundera och pröva vårt material i ämnet och
var misstänksam mot alla som hävdar att de vet allt.
Vi rekommenderar att undvika dem som förringar och angripa andra när det gäller kalendern. För till
slut ser vi att dessa grupper gör mer skada än nytta. Ett sådant uppförande ger ingen ära till vår Skapare.

Mezuzah och Teffilin
"Mezuzah" är små objekt som traditionellt hängas upp på dörrkarmen, vanligtvis i en dörrvinkel.
Den innehåller vad som kallas "shema," som är ett par verser ur 5 Moseboken 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.
Det är på den del som nämns ”på dörrposterna i ditt hus och på dina portar” som traditionen med
mezuzah grundades. Det finns också bud för att man ska skriva in dessa bud på handen och i pannan.
I motsats till fariséerna tog sadducéerna och de medeltida Karaites dessa bud symboliskt.
Fariséerna föredrog att ta budet bokstavligt och ha det framtill för då kunde det ses tydligt av alla
människor och de gillade att göra dem så stora som möjligt.
De använde denna tolkning som ytterligare ett sätt att dra religiös uppmärksamhet till sig.
Matteus 23:5
Och alla sina gärningar gör de för att människor skall se dem. De gör sina böneremmar breda och
sina hörntofsar stora.
I motsats till Fariseérna, anser vi inte dessa uppmaningar att jämställas med bud och det finns ett antal
orsaker för detta. Först av allt är detta avsnitt av Skriften "shema" full av Hebreisk poesi.
Till exempel; Ska vi lära våra barn Torahn när vi sitter i huset, när vi promenerar, går och lägger oss och
när vi vaknar upp? Självklart inte, men det är vad budet bokstavligen säger.
Vad det verkligen innebär, är att vi ALLTID ska lära våra barn Guds bud.
Den Hebreiska poesin fortsätter att ge oss symbolisk instruktion för att visa på något.
Det Hebreiska språket innehåller mycket symbolik. Att skriva något på dina händer och panna betyder
att höra och göra, vilket är vad ordet shema innebär i första hand.

Ordet shema, på hebreiska, betyder ordagrant "att höra", men att höra på ett sådant sätt att vi också gör
det vi hört. Att observera eller uppleva något, som exempel.
När vi skriver något på vår panna, är det inte ordagrant menat, utan det betyder att det finns i vårt sinne.
Det är vad pannan symboliskt betyder.
När vi skriver något på vår hand, innebär det att vi agerar utifrån det.
Handen är en symbol för agerande.
Sinnet (eller pannan) talar om för handen vad den ska göra.
Så, att skriva någonting på vår panna betyder ordagrant att höra eller se och sedan göra det.
När vi skriver Guds bud på vår panna, innebär det att vi hör dem och sedan följer dem och att de finns i
vårt sinne. När de finns i vårt sinne skriver vi dem på våra händer. Händerna är då symbolik för att vi
gör Guds vilja.
För att ytterligare illustrera den symboliska karaktären av Hebreisk poesi är här några andra exempel
som YHWH gav oss att skriva på vår panna och hand.
2 Moseboken13:9
Det skall för dig vara som ett tecken på din hand och som en påminnelse på din panna, att
HERRENS (YHWH) undervisning skall vara i din mun, ty med stark hand har HERREN
(YHWH) fört dig ut ur Egypten.
Och sedan igen i vers 16;
2 Moseboken 13:16
Detta skall vara som ett tecken på din hand och som ett band till påminnelse på din panna, ty
med stark hand förde HERREN (YHWH) oss ut ur Egypten."
Titta också på kapitel 11.
5 Moseboken 11:18
Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er
hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna.
Vi ser också att motståndaren har sitt eget märke.
Satan har sina egna instruktioner som strider mot Guds ord att han vill att andra skall höra och lyda.
Satan har sitt eget "shema."
Uppenbarelseboken 20:4
Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade
halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett
vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och
regerade med Kristus i tusen år.
Uppenbarelseboken 14:9-10
En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: "Den som tillber vilddjuret och
dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes
vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de

heliga änglarna och inför Lammet.
Men bara för att något har en symbolisk innebörd, betyder det inte att vi inte bör följa ett bud
bokstavligt.
Till exempel, som vi har talat om tidigare, har bärandet av tzitzits en symbolisk betydelse, men vi
tillämpar det bokstavligt.
Varför?
Jo anledning som vi redan nämnt, är att när vi "ser" tzitzits hjälper det oss att komma ihåg att hålla Guds
bud. Det andra skälet är att ingenting hindrar oss från att utföra YHWH bud bokstavligt.
Det är lätt och kan bokstavligen åtlydas att bära tzitzits.
När det gäller att skriva alla bud på vår panna eller händer, kan vi inte göra det bokstavligt. Det skulle
inte passa alla och inte bara det, kan du föreställa dig att skriva hundratals bud på din panna varje dag?
Detta är varför ortodoxa judar helt enkelt placerar "shema" i en box som en sammanfattning av dessa
bud och sedan sätter den på sin panna och hand.
Så även de håller inte budet bokstavligt, eftersom de inte är möjligt.
Dessutom är det inte samma sak att binda en box på huvudet eller handen som att skriva dem på sin
panna eller i handen. Det är således inte möjligt att hålla detta bud bokstavligen, de måste vara
symboliska.
Det låter kanske som en vettig förklaring, eftersom vi redan talat om symboliken i det Hebreiska
poetiska språket i meningen om att alltid undervisa våra barn i Torahn.
Då har vi kvar skriftliga bud på dörrar och portar.
Vissa placerar "shema" i en box med alla buden på en dörrkarm.
Det är inte en bokstavlig tillämpning av att skriva alla bud på dörrkarmen av våra hus eller portar.
Det är dock möjligt för oss att göra på detta sätt. Men med tanke på det symboliska språket i de tidigare
verserna är detta sannolikt också symboliskt och vi kommer att visa vad det innebär.
När vi skriver buden på dörrposterna av våra hus, har det en särskild betydelse i form av
förbundsteologi.
Det innebär i princip att "tänka på förbundet mellan ditt hushåll och din Skapare.”
För mer om detta, skulle vi rekommendera att du tittar på vår undervisning “The Threshold Covenant.”
I en Torahstyrd regering skulle de äldste sitta vid portarna och döma i frågor om lagen för människor.
Vi vill alltså se till att buden alltid är ihågkomna vid portarnas ingång till staden där dessa bedömningar
skall göras. Vi granskar denna tanke lite närmare i vår undervisning “Should We Stone Our Children?”
När nu allt detta blivit sagt, vill vi tillägga att buden i "Shema" som finns i 5 Moseboken 6, sannolikt
också är symboliska, men med en praktisk och bokstavlig innebörd när vi väl har förstått symboliken.
Om man trots allt detta vill använda en Mezuzah eller Teffilin på det sätt som ortodoxa judar
traditionsenligt gör, är det inget fel med det. Vi måste bara inse att det är en tradition och inte ett
bokstavligt uppfyllande av ett bud.
Vårt eget hushåll har en Mezuzah, men vi skulle inte betrakta det som lydnad, men vi gillar traditionen.

Frälsning
Frälsningen har varit och kommer alltid att vara av nåd. Ingenting har förändrats, men ibland finns det
en viss förvirring i den här frågan. En del av vår undervisning som täcker detta på djupet är den första
delen av “Pauline Paradox Series,” och en undervisning som kallas “Believing.”
Sammanfattningsvis kan sägas, att bara för att det finns några fler bud än vad vi först kände till inom
traditionell kristendom, ändrar det ingenting.
Att hålla sabbaten gör inte mer för att förtjäna din frälsning än att inte begå äktenskapsbrott.
Att klä sig med tzitzits gör inte mer för din frälsning än att hedra dina föräldrar.
Att äta "ren mat" gör inte mer för din frälsning än att inte stjäla från andra.
Alla bud är helt enkelt menade för att älska Gud och din nästa så som dig själv.
Lydnad är kärlek, frälsning kan inte förtjänas.
När vi blir frälsa genom vad vår Messias gjorde för oss och ser vad som är möjligt för oss genom vår tro
på Guds ord, då måste vi också vilja "göra" det vi påstår att vi tror på i Guds ord. Lydnad leder inte till
frälsning men frälsning leder till lydnad.
1 Johannes 2:3-6
Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner
honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.
Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi
är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

Offer
En av de mest komplicerade frågorna i hela Biben är formerna för offer. Hur förhåller sig offer med vår
synd? Vad är Yeshuas förhållande till offer?
Enligt vad Yeshua sa vid den sista måltiden säger Han att Han inte kommer att äta den igen förrän när
han återvänder (Lukas 22:16). Hur kan det hänga ihop? Var inte Yeshua det perfekta offret?
Självklart var han det.
Men offren pekar på Yeshua, de ersätter Honom inte.
I Hesekiel 40-48 läser vi profetian om ett kommande 1000 årigt rike och ett nytt tempel med det
Levitiska offersystemet.
Hur kan det vara så? Är inte Yeshua vår överstepräst?
Jo, men enligt författaren av Hebréerbrevet, är Han en överstepräst i den himmelska ordningen, inte den
jordiska. Yeshua kan inte fungera som en överstepräst på Jorden (Hebréerbrevet 8:4) även om Han är en
himmelsk präst för evigt. Så när Yeshua på nytt bygger upp Sitt tempel i Jerusalem, kommer det att vara
leviterna som utför offersystemet.

Det är ganska invecklat så vi håller själva aktivt på att studera mer i detta ämne. Vi brukar
rekommendera att titta på material av Rico Cortez om man vill förstå templet och offren bättre,
brevet till hebréerna och hur det relaterar till Yeshuas offer.
Vi har också en kort undervisning som heter “Sacrifices in the Backyard” och här ett kort utdrag av
detta material. Vad som är viktigt att förstå är att offer innan och efter de verkställs alltid pekar på
Yeshua, de ersätter Honom inte. Det finns alltså inga motsägelser. Offer är en skuggbild av Messias,
de har alltid funnits och kommer alltid att finnas.
Det huvudsakliga syftet med offer är att lära oss om Messias. För mer om detta, se vår undervisning
“Sacrifices in the Backyard.”

Beläten
Detta ämne kommer inte upp alltför ofta, men ibland händer det. Det finns en del partier som gäller
budet om beläten, bokstavligt talat, som leder till motsägelser i Skriften. Vi har en undervisning som tar
upp detta ämne i detalj om du vill granska och pröva det:
“The 2nd Commandment - The Truth in Context.”

Halal
Det handlar om kött som går igenom en process för att bli välsignat i den Islamska tron innan det når
köttmarknaden. Det påminner mycket om situationen som Paulus talade om, kött som offrats till avgudar
i det första århundradet. Detta har orsakat mycket splittring och förvirring i Messias kropp. Om du vill
utforska detta närmare, rekommenderar vi undervisningen “Meat Sacrificed to Idols.”

Kosher slakt
Judiska "rabbiner hänvisar ofta till ett speciellt sätt att slakta rena djur på för att de skall anses lämpliga
att ätas enligt YHWH.
Vår Fader sa helt enkelt att vi inte skall konsumera blod (Leviticus 7:26-27 26-27; 17:10-14).
Men oavsett hur mycket man än försöker, kommer allt kött ändå att ha en del blod i sig.
YHWH hänvisade sannolikt till att undvika att förtära blod av en speciell anledning.
Till exempel när hedningarna tillbad sina eländiga avgudar, ville de ofta dricka blod.
Det är helt klart att vi skall avstå från detta. Det är meningsfullt att försöka få ut så mycket blod från
köttet som är realistiskt möjligt och nästan alla moderna slakterier gör redan det.
Det finns sätt att slakta ett djur på, för att underlätta denna process och de är också ganska humana.
Men som sagt, det mesta köttet är idag redan tömt på det mesta blodet och om inte, skulle det ändå inte
anses bryta mot 3 Moseboken 7 och 17 i detta avseende.
Ibland kan man se nötkött som är blodrött, men troligen inte av blodsaft. I själva verket sätter många
slaktare till rött färgämne i vattnet för att det skall se mer "färskt" och tilltalande ut. Så det är egentligen
oftast inte blod som ger färgen och därmed egentligen inte något större problem.
Allt detta är saker man lätt kan ta reda på själv.

TVÅ HUS teologin
Det är inte den största debatten eller tvistefrågan i Hebreiska rörelsen, men hamnar sannolikt i topp fem.
Det finns många olika åsikter i denna teologi som vi inte skulle hålla med om. Vi är dock överens om att
det finns ett perspektiv som skulle anses vara en två-hus teologi.
En del debatterar detta ämne med stor övertygelse. Vi presenterar vår åsikt i en undervisning som heter
“The Lost Sheep” men vi investerar inte mycket tid i att försvara våra synpunkter, eftersom vi inte tror
att det är av så stor vikt.
Men om du aldrig har hört denna syn på saken, kan det vara intressant att ta del av de goda nyheterna
från ett perspektiv du aldrig tänkt på eller reflekterat över. Det kanske kan vara värt att överväga.
Vår slutliga rekommendation är att inte fastna i debatter över detta. De är ofta inte produktiva, inte heller
är någons ståndpunkt av större betydelse i sista ändan.

Månggifte
Det är verkligen en besvikelse att detta ämne ens behöver diskuteras. Vi tror att Gud har avsett att det
skall finnas en man och en kvinna och det är vad vår Han kallar gott.
Vi tror bildligt talat att YHWH är gift med oss, som en kropp och en brud i singular.
Om vi ska följa vår Skapares exempel, innebär det en brudgum och en brud.
Idén med en brudgum och flera brudar är ett exempel som inte kommer från Gud, utan från människor.
119 gör allt för att följa Gud och inte människor.
Eftersom det gäller en man och en kvinna som vår Herre skapat och det är Han som vi följer, så är det
också vad vi tror och lär. Eftersom polygami tydligt kommer från människan, så är det inte vad vi tror
och lär, eftersom vi inte tror på mänskliga metoder och doktriner. Det bör också påpekas att det inte
finns något exempel på polygami i Skriften som ledde till ett fruktbart resultat. Det bör väl säga allt.
119:s lärare försöker att följa Skriftens mönster. Att vara till välsignelse och inte oönskade resultat.
Vi anser också att när en man är gift och flortfarande längtar efter efter en annan kvinna, finns redan
äktenskapsbrott i hjärtat, enligt beskrivningen av vår Messias.
Är du redan är gift och önskar att gifta dig med en annan, är det helt enkelt inte förenligt med Torahns
anda.Vi vet att det kanske inte klingar så bra eftersom många i Gamla Tesatentet praktiserade månggifte.
Hur som helst, de gjorde sina val och när de gjort det var de tvungna att stå fast vid de val de hade gjort.
Men när man tittar på resultatet ser man att de också fick lida för sina val och även deras efterkommande
generationer.
Med detta sagt förstår du förhoppningsvis att vi inte är för månggifte utan precis tvärtemot.

Namnet (Hashem)

Välkomen till det kanske mest debatterade ämnet inom den Hebreiska rörelsen.
Vi finner det olyckligt att "HERREN" i versaler ersätter YHWH, som är allmänt känt som ett
tetragrammaton.
Det är därför vi i nästan alla våra undervisningar, kommer att ändra ett muntligt "LORD" tillbaka till
Hans rätta namn YHWH, så som det står i de ursprunliga Skrifterna.
Nu uttalar vi Hans namn så som vi tror det ursprungligen kan ha uttalats, men det är helt enkelt vår
uppfattning. Vi gör vad akademikerna gjort för att stödja våra slutsatser, men vi kan ändå inte bevisa att
vi har rätt. Vi kan ha fel.
Ingen kan bevisa vad som är rätt eller fel.
Om man hade haft en ljudinspelning från den tiden, finns det ändå inget säkert sätt att veta och det håller
alla trovärdiga Hebreiska språkforskare med om.
Så, även om vi har vår syn på saken, är det det inte mer än så. Vi korrigerar inte någon för olika
variationer av stavning eller uttalande av Hans namn, men vi är djupt oroade för dem som är alltför
övertygade om att de har kännedom om allt. Vi är ännu mer oroliga för dem som går total bärsärkagång
och hackar ned på dem som inte förstår, kan stava eller uttala namnet, så som de gör.
Du kommer även att upptäcka att vi inte uttalar vår Messias namn som Jesus allt för ofta, och om vi gör
det, är det bara en referens och tjänar som ett tillfälle att dela hans Arameiska eller Hebreiska namn, som
är Yeshua respektive Yahoshua.
Vi gör detta eftersom det är så Hans namn normalt skulle uttalats under det första århundradet.
Detta betyder därför inte att vi har några problem med att använda namnet Jesus. Vi finner mer mening
och värde i den ursprungliga hebreiska texten, men vi ger oss inte på att översätta den till ett annat språk.
Exempelvis blev Saulus namn översatt till Paulus på grekiska. Ett par hundra år före vår Messias,
översatte en grupp judar de Hebreiska skrifterna till grekiska. Idag heter det den Septuagint, som även
inbegriper utländska namn.
Namnet Yahoshua blev översatt till grekiska på samma sätt som vår Messias namn var översatt till
grekiska. Det är inte därför att det finns en relation till den Grekiske guden Zeus. De följde bara enkla
Hebreiska och Grekiska regler för översättning. Om det var ett riktigt språkligt förhållande mellan den
Grekiska översättningen av Yeshua och Zeus, kanske översättningen skulle ha stavats på ett annat sätt.
En enkel översättning av Yahoshua till engelska skulle faktiskt ha blivit Josua.
Men eftersom Yahoshua ändrades från Hebreiska till sin språkliga kusin Arameiska (Yeshua), sedan till
Grekiska, Latin, Gammal Engelska och sedan slutligen till nyengelska, blir denna sekvens av
översättningar till det vi i dag hör som Jesus.
Josua skulle ha varit bättre som direkt översättning. Jesus är en sämre variant, baserat på en olycklig
serie av händelser under 2000 år genom flera språk.
Så, vi säger inte emot översättarna. Som sagt, Paulus ändrade sitt eget namn. Septuagint översatte varje
namn i Gamla testamentets skrifter och det är mycket möjligt att vår Messias kan översättas med sitt
eget namn till Grekiska när du talar med en Grekisk person, precis som många översätter sina namn i

dag genom att flytta till ett annat land och ett annat språk.

Varför? Eftersom fonetiskt, kan en person som endast talade Grekiska inte säga Yeshua, eftersom det
inte finns ett "sh" ljud i deras standarduttal. Så för att rädda andras skam översatte man deras namn som
Paulus gjorde, för att göra det lättare för dem.
Det finns också ett nummervärde i de ursprungliga Hebreiska, Arameiska och även Grekiska namnen,
men i stort sett inget värde i andra språk, annnat än att de ofta är lättare att uttala, vilket naturligtvis är
hela poängen med översättningen.
Många håller inte med om detta, men vi undervisar från Torahn och Torahn säger inte någonstans att att
utländska namn är fel. Alltså kan vi inte säga att det är fel om man inte lägger till eller tar bort något från
Guds ord.
Så när någon använder namnet Jesus, fastän Yahoshua eller Yeshua skulle vara mer historiskt korrekt,
är det inte något vi kan korrigera någon annan för. Vi vet att en mer exakt stavning och uttal skulle vara
det bästa, men vi behöver inte klandra andra människor för detta.
Det finns ytterligare en fråga som berör namn. En del tycker att vi inte använder tetragrammatonet,
YHWH, eller Hans namn, utan bara hänvisar till vår Skapare som HaShem, som helt enkelt betyder
"Namn" på Hebreiska. Ibland är det på grund av ett missförstånd eller uppfattningen att man
"profaniserar" Hans namn genom att göra detta.
Om det vore sant skulle vi inte hitta Hans namn i TANAKH nästan 7000 gånger.
Namn på Hebreiska, eller HaShem, betyder helt enkelt karaktär eller auktoritet.
Att profanisera namnet YHWH betyder att bekänna YHWH som auktoriteten i ditt liv med din mun,
men sedan leva i motsats till hans instruktioner.
I en sådan situation blir instruktionerna i Torahn ogiltliga och värdelösa.
Det gör Hans auktoritet av intet värde. Det har ingenting att göra med hur ofta och på vilket sätt vi
använder Hans namn i termer av faktisk stavning eller uttal.
På grund av tidsbrist, var vi tvungna att vara mycket korta i denna fråga.
Detta ämne förtjänar verkligen en fristående undervisning. För mer om detta, se våra undervisning
"HaShem" (kommer snart). Om det finns något kan vi uppmuntra dig att fundera på i detta ämne, är det
att vara omtänksam och ha förståelse för andra. Tvister i det här ämnet, gör ofta mer skada än nytta
i Kroppen och det är helt onödigt.

Sammanfattning av debatter och tvister
Förhoppningsvis har du inte blivit allt för uppskrämd ännu. Vi har gått igenom det bra, dåliga, fula och
om vad som är gemensamt för den Hebreiska rörelsen.
Du kommer att lära dig en hel del, med mycket spänning och passion.
Guds ord kommer att bli en miljon gånger mer levande.
Bibeln kommer att vara fascinerande och mycket mer meningsfull.
Ditt liv kommer att bli mycket mer välsignat i djup gemenskap och andra saker som verkligen har
betydelse. Allt detta är stora saker.

Det finns en hel del mognad som växt fram inom den Hebreiska rörelsen, men den måste växa mer.
Det finns en hel del förbättrande möjligheter eftersom det rör sig om undervisning och korrigering
genom tålamod, vänlighet och självkontroll.
Det anses vara en del av lösningen på problemet, att inte bidra med mer problem utan uppmuntra
varandra när de undervisar med ett leende och kärlek.
Ha tålamod med varandra. Var vänliga och förstående mot varandra.
Det är inte bra för människor att bli Torahterrorister eller hednapoliser.
Vi skall vara människor med rätt attityd, tillsammans med helheten av all Hans sanning.
När vi har blivit förenade i sanningen i denna anda och mentalitet, när vi verkligen lever ut kärleken
som Torahn står för, kommer vi att bli det framstående exemplet på att nationerna måste
söka sig till sanningen.
Fråga - Vad gör jag ifråga om gemenskap?
Många som börjar följa Torahn deltar nu i gemenskapen på söndagar i en kristen kyrka.
Så frågan blir, vad gör jag?
Fördelen med att upprätthålla kontakter och delta i söndagsgemenskapen är att du har en möjlighet att
dela med dig om sanningen i Torahn och att vara ett ljus för dem. Men bli inte förvånad om många inte
blir så glada åt hela Ordet och den sanning som du har sett. Du kan bli ombedd att lämna församlingen.
Oavsett hur det går, kom bara ihåg att dela sanningen i kärlek, med tålamod, vänlighet som alltid
övertrumfar arrogans, stolthet, otålighet och frustration. Så vi rekommenderar att du har detta i åtanke
eftersom det kan vara en utmaning och det är lätt för köttet att hoppa av.
Med detta sagt kan det vara lämpligt att lugnt och stilla stega bort från söndagsgemenskapen om så
krävs. Det finns goda skäl för detta.
För sabbaten är dagen före den kristna söndagen och du kanske redan har hittat ett alternativ till
meningsfull gemenskap.
En annan orsak kan vara att du kanske har en svår tid med dem som inte vill se sanningen i Torahn och
drabbas av förföljelse eller motsättningar. Det blir helt enkelt för mycket för många och det kan finnas
andra orsaker. I själva verket är det så att det inte finns något perfekt svar här. Prata med din Skapare
och se vad Han kan säga dig. Se vilka dörrar som är öppna. Se vilka möjligheter att dela sanningen som
kan finnas. Se vem som har öron att höra med och vem som inte har det.
Men här är vad du inte skall göra;
Vi vill inte gå på ett korståg mot de som avvisar Torahn. Vi har sett att det kan ta ett år eller två av
tålamod och vänligt bemötande innan någon "tar emot."
Vi har också sett relationer braka samman på grund av ett dåligt tillvägagångssätt.
Om presentationen är dåligt gjord, med fel motiv, blir den avvisat. Torahn kommer aldrig att vara öppen
för att överväga om hela Ordet är sanning.
Det handlar helt enkelt om ifall vi inte presenterar Ordet på ett tilltalande sätt, är det bättre att inte dela

det alls. Om de är intresserade, kommer de till dig med djupa sanningssökande frågor.

Det är sällan som vi har sett någon som har förstått Torahn och fortsätter att gå i kyrkan på söndagar
någon längre tid. Kortvarigt är vanligt, som ett sätt att dela sanningen, men en av två saker händer så
småningom. Kyrkan ber dig att lämna eftersom du är ett hot mot deras lära, eller den som lever i Torahn
inser de har uttömt alla möjligheter att dela sanningen och det är dags att gå vidare, eftersom alla de som
var villiga att höra har hört, och de som inte är beredda att höra ändå inte hör.
Det bästa är att gå med i en lokal Torahförsamling. 119 erbjuder en karta över dem som har erbjudit sin
kontaktinformation och söker gemenskap i området. Det kan vara ett bra sätt att börja på.
Du kan också placera din e-adress på kartan.
Men se till att pröva läran och tron hos alla församlingar du tänker ansluta dig till.
Vi har inte prövat alla på kartan. Kolla noga!
Det finns konstiga åsikter i olika sammanhang, så gå försiktigt fram och kom ihåg att du kan vara ny i
Torahn och lättpåverkad. Gå långsamt fram, pröva allt, var snabb att avsluta om så behövs och pröva,
tills du får bekräftelse i Ordet.
Att bli insatt in i sabbatsgemenskapen ger tusen gånger fler välsignelser än något man upplevt i den
traditionella söndagsgudstjänsten. Så låt oss hoppas att dessa välsignelser är runt hörnet.
Om du inte kan hitta någon lokal församling omedelbart, tänk nationellt. Människor möts på helger i
olika områden och online på nätet. Det finns en hel del virtuell gemenskap, med anslagstavlor, chattrum,
onlinebudskap och interaktion. Så oavsett var du bor är du inte ensam utan en del av Messias kropp på
något sätt.
Fråga - Hur ska jag räkna med att det här kommer att påverka vänner och familj,
och hur ska jag bäst gå tillväga?
Detta är en svår fråga. Alla sammanhang är olika. Men en sak är säker. Dina vänner och familj förtjänar
att veta riktningen av din tro, hur du har blivit ledd och varför. Detta kan göras i personliga samtal, i ett
brev, telefon, etc. Alla vet det lämpligaste sättet att göra detta på beroende av närhet i förhållandet.
Ha i åtanke att sanningen ofta kränker, men det betyder inte att vi bör undvika att säga den. Vi bör göra
allt för att presentera allt i kärlek och barmhärtighet. Be dem att överväga att pröva dessa saker, utan att
vara nedlåtande och banka dem med Torahn i huvudet. Detta kommer att vara mycket känsligt och trots
hur perfekt din presentation kan vara, kan relationer fortfarande bli mycket skadade och det kan ta
månader eller år innan saker blir rätt igen. Genom allt detta, ge inte upp, visa dem nåd och sanning i
Messias. Ge dem anledning att se din frukt och vilja äta av den, så att frön får växa i dem också.
Det är mycket lätt att röra till detta. Och även om du gör det rätt, kan det känns som fel. Så, ge detta
mycket eftertanke och bön. Fråga dig själv vad dina motiv är med varje ord du säger och varje steg du
tar och se till att dina motiv är i enighet med Guds ord som vi gör anspråk på att följa och tro på ...
Fråga - Vilka andra lärare rekommenderar 119?
Vi får ofta frågan vad vi kan rekommendera. För att vara ärliga är vår lista är ganska liten. Inte för att vi
nödvändigtvis inte instämmer i vad många lärare undervisar om, men få har varit tillräckligt bra när vi
har studerat deras karaktär och doktrin på djupet. Vi har sällan tid att titta på budskap från andra
pastorer. Det finns också tjänare som vi har mycket stort förtroende för och kan rekommendera på grund

av den frukt som vi har bevittnat.

Vad vi kan säga just nu, är att vi skulle rekommendera Rico Cortes visdom i Torah undervisning
(WisdomInTorah.com), och Brad Scott på Wildbranch ministerier (Wildbranch.org).
Med detta har vi inte sagt att det inte finns andra tjänare där ute som är värda att lyssna på och pröva.
Vi har också två andra pastorer som vi kan rekommendera med förtroende. Därför inte sagt att vi är
överens med dessa två tjänare till 100 %, men vi håller med dem i allt som verkligen betyder något.
Tråkigt nog finns det andra som vi inte rekommenderar. Vissa anser oss vara "anti-missionärer" som
försöker misskreditera Nya Testamentet och vår Messias. Vi skulle rekommendera “The Brit Hadasha
Series” om du stöter på någon av dem. Pastorer som förnekar Yeshua som vår Messias är förkunnare
som inte klarar testet för vad vi anser är värt att lyssna på.
Genom de lärare vi rekommenderar kan vi erbjuda en bra start. Tolka inte detta som att man inte bör
behandla andra tjänare med respekt, men vi delar helt enkelt med oss av två förkunnare som har visat
om och om igen att vi tryggt kan dela dem med andra.

Slutligen
Vi hoppas att denna undervisning har varit av värde för dig.
Vi är medvetna om att detta inte var en snabb-introduktion. Det är helt enkelt för mycket att dela med
sid av och för lite tid för att hinna med.
Men vi hoppas att det har hjälpt en del och satt dig på en väg av välsignelser till din nästa nivå i en intim
relation med din Skapare, vilket ger Honom äran och att vi alla fortsätter att lära oss och tillämpa Hans
otroliga Ord.
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#

