"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln
“No Law, no Love.” 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.”

Ingen Lag, ingen Kärlek
Nu i den sista tiden, kommer falska profeter att dyka upp och avskaffa Guds lag.
Matteus 24:11-12
Många falska profeter ska träda fram och bedra många,
och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta.
Hela poängen med alla Guds bud är kärlek, att älska Gud och älska andra. Det är när vi avskaffar dem
som vi totalt missförstått Paulus i 2 Petrus 3:15-17, och det skapar laglöshet.
Även om vi bara avskaffar en del av buden, skapar det problem.
Här är vad vi behöver förstå ur ett bibliskt perspektiv.
Ju mindre lag det finns, desto mindre kärlek.
Visst, vi har gott om nåd (Gud älskar oss), men hur är det med att älska Gud och älska andra?
Lagen är Guds anvisningar om hur man älskar Gud, hur man älskar andra,
och hur man undviker att bara älska sig själv.
2 Moseboken 20:6
…men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
5 Moseboken 5:10
…men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.
5 Moseboken 7:10
Men den som hatar honom skall han vedergälla med undergång, ansikte mot ansikte.
Han skall inte tveka när det gäller dem som hatar honom.
Ansikte mot ansikte skall han vedergälla dem.

5 Moseboken 11:13
Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar Herren, er Gud,
och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ.
5 Moseboken 11:22
Ty om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa, så att ni älskar Herren, er Gud,
och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom
5 Moseboken 30:16
…då jag i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud
och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud,
må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.
5 Moseboken 6:5
Och du skall älska Herren , din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.
3 Moseboken 19:18
Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk,
utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
Nehemja 1:5
Jag sade: "O, Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud,
du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud.”
Daniel 9:4
Jag bad till Herren , min Gud, och bekände:
"O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd
mot dem som älskar dig och håller dina bud.
(2 Joh 1:6)
Matteus 22:35-37
En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade:
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta
och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Matteus 10:39
Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.
Matteus 16:25
Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det.
Johannes 14:15
Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.
Johannes 14:21
”Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig.
Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom

och uppenbara mig för honom."
Romarbrevet 13:9
Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla,
Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord:
Du ska älska din nästa som dig själv.
1 Johannes 5:2-3
När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
2 Johannes 1:6
Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud.
Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.
Således ingen lag, ingen kärlek.
Hur illa det än låter, så är det just vad många doktriner propagerar för. Inte avsiktligt, men som Petrus
sa, av misstag.
De talar varmt för filosofiska läror, känslor och kärlek, men inte ur ett tillämpat bibliskt perspektiv.
De vill antingen avskaffa den verkliga kärleken eller tunna ut den, göra den i stort sett ineffektiv och
verkningslös.
Guds bud hindras från att göra vad det är tänkt att göra, vilket är att vara ett ljus för folken.
Vi måste sluta fokusera så mycket på oss själva (vilket är Guds nåd eller kärlek till oss) och börja vara
kärleksfulla tillbaka i lydnad till hans Ord.
Vi ska predika Ordet (som omfattar allt i Gamla Testamentet) och inte överge det, späda ut det, ta bort
från eller ignorera det, även om det finns lärare som främjar ett sådant handlande.
2 Timoteus 4:2-4
Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod
och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran
utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få
höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
Guds lag är vad Bibeln definierar som sanning (Ps 119:142). Något som strider mot Guds lag är en myt
eller saga som helt saknar grund i Ordet.
Om du inte är intresserad av att älska Gud tillbaka eller älska andra genom lydnad till hans undervisning,
då säger Bibeln att vi bör ifrågasätta om vi ens fått del av hans nåd !
1 Johannes 2:4
Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud,
han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.
För om vi i slutändan vet att han är Ordet och att Ordet blev kött (Joh 1:14) är det det enda viktiga.

Det är bättre att nästa vers verklighet chockerar dig nu än senare när det faktiskt händer;
Matteus 7:21-23
Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen:
Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn
och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen:
Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare.
Vår frälsning handlar enbart om nåd. Men vi måste ha tro och vara hängivna till Guds Ord för att få ta
emot hans nåd. Det är det ENDA kravet. MEN vad betyder det?
Om du verkligen tror på något inuti (tror på Ordet), då kommer beviset på detta att visa sig utåt
(en manifestation av Ordet).
Det är alltså inte gärningar som frälser oss (utåt) men tron inom oss som räddar oss. Ändå kan tro inte
existera utan gärningar, eftersom det är ett bevis på att du har tro inuti till att börja med!
Jakob frågar oss i detta sammanhang;
Jakob 2:14
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar?
Den tron kan väl inte frälsa honom?
Svaret blir;
Jakob 2:17
Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.
Vi är utrustade för att pröva vår tro och undersöka själva.
Vilken sida av staketet du kommer att hamna på när det gäller Matteus 7:21-23?
2 Korinterbrevet 13:5
Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva!
Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet.
Vi glömmer ofta att Jesus, hans hebreiska namn är Yeshua, är Ordet som blev kött. Ordet som var i
honom är samma ord som ska vara i oss. Samma ord som var inuti honom är samma ord han utåt
praktiserade.
Vilket Ord utövar du? Gör du samma saker som Jesus gjorde och praktiserade som kan hittas
i Guds Ord? Gör du några eller alla?
Varför?
Tar du Petrus varning på allvar? (2 Petrus 3:15-17), eftersom han han varnade oss i förväg.

2 Petrus 3:15-17
Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning.
Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått, och så gör
han i alla sina brev när han talar om detta. I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som
okunniga och ostadiga människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de
övriga Skrifterna. Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt, så att ni inte dras
med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.
Kanske är det klokt att ta det på allvar nu, så blir det förhoppningsvis inte så allvarligt senare.
Pröva det och se var du själv står.
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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WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

