
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“Of Christ or of Man?” 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.” 

 

 

Skall vi följa Kristus eller människor? 

 
Jesaja 1:18 

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda,  
skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 

 

Ställ dig själv frågan: "Är jag villig att resonera om ämnet Guds lag?"  

När vi studerar skrifterna, måste vi ha ett öppet hjärta i vårt resonemang med Herren. Se till att det är 

Skriften som du har som rättesnöre. Jag fick vid ett tillfälle ett e-mail från en vän som skrev:  

"Smartare människor än mig har läst samma passager och har en uppfattning om nåd. Jag är på samma 

linje och av samma historiska uppfattning som dessa smarta män. Om det du föreslår är vad Skriften 

säger, betyder det att två årtusenden av Kristna teologer har missat det mesta. Martin Luther missade 

det, Augustinus och Aquino missade det, Wesley, Erasmus, Zwingli och Kant, Moody och Graham 

missade det. Vad är det som de har missat?" 

 

Jag kan inte låta bli att tänka, att det rör sig om troende människor som trors allt bara är just människor. 

Ska vi jämställa dem med Skriften? Tänk på alla de framstående rabbiner som i åratal trasslat till sina 

läror innan Yeshua kom för att korrigera det hela vid sin första ankomst? Är vi inte kapabla att göra 

samma misstag? Är vi bättre än de var och på något sätt immuna mot detta? Jag måste erkänna att det 

som min vän sa djupt oroade mig. Han håller sig till den lära och traditioner som vi ärvt av fäderna.  

Det är samma sak som Yeshua själv predikade mot under sin verksamhet på jorden. 

 

Markus 7:8-9 

Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."    

Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. 
 

Markus 7:13 

Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.  
Och ni gör många andra liknande saker." 

 



Varnar inte Skriften oss för människors läror under denna tid? Skrifterna säger att människor kommer 

att samla sig lärare så som det kliar dem i öronen. 

 

2 Timoteus 4:3 

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.  
 
Har inte människan upprepade gånger rört till det bara för att tvinga Gud skicka oss profeter eller själv 

korrigera oss? Har människan någonsin utvecklas till att förstå Herren bättre i Skriften, eller håller vi på 

att falla ifrån? Varnar oss inte Skriften för att avfalla från tron? 

 

1 Timoteus 4:1 

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron  
och följa villoandar och onda andars läror 

 

Om du är protestant, borde du åtminstone erkänna att från 40-talet till omkring 1500 e.Kr., att kyrkan 

utvecklade en felaktig lära. Många tog ett steg ut ur katolicismen bara för lämna en fot kvar i doktriner 

och mänskliga traditioner som uppfanns under den tiden. Genom att ha gjort detta, befinner vi oss 

fortfarande benägna att luta oss mot dessa läror och traditioner mer än till Skriften om vad det första 

århundradets församling skrev, undervisade, och praktiserade. Har du någonsin läst profetian om det 

Nya Förbundet i Gamla Testamentet? Låt oss titta på det tillsammans. Det finns i Jeremia. 

 

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. 

 

Så lagen ska vara i våra hjärtan. Bibliskt sett kunde Han inte upphäva lagen. Om han gjorde det, skulle 

den inte kunna finnas i våra hjärtan. Strax innan Jesus riktade sig till fariséerna och lagens lärare i 

Markus 7, citerade Han från Jesaja 29:13. 

 

Markus 7:5-7 

Fariseerna och de skriftlärda frågade honom:  
"Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?"  
Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare.  
Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.  
Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. 

 

Tänk på detta. Profetian i det nya förbundet i Jeremia säger att lagen kommer att finnas i våra hjärtan. 

Men är det så eller är vi som fariséerna och lagens lärare där våra hjärtan är långt från honom och vi 

istället fokuserar på människors läror och struntar i Hans befallningar? Hur kan den Helige Ande ens 

döma oss om lagen i våra hjärtan ifall våra hjärtan förkastar lagen genom raditionella kristna läror?  

Så testa dig själv. Vems följer du? Kristus eller människor? 

 

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://www.testeverything.net 

 

 

 

http://www.testeverything.net/


Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

 


