"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Why is Christ Freedom.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget i 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.”

Varför är Kristus frihet?
Vi har ett val att göra; Att vandra efter Guds vägar eller att göra saker på vårt eget sätt.
I Galaterbrevet 4, säger Paulus att Abraham gavs ett löfte genom Sarah, men han bestämde sig för att
göra saken på sitt eget sätt genom Hagar. I stället för att följa Gud och lita på hans vägar, valde han att
gå sin egen väg. Det är ocksaå hur Jerusalem var under det första århundradet. Fariséer och sadducéer
gjorde saker på sitt eget sätt, i stället för att följa Guds lag. Paulus lär oss att vi inte ska göra något
sådant och sedan avslutar han sin undervisning genom att säga;
Galaterbrevet 5:1
Till denna frihet har Kristus gjort oss fria.
Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen.
Paulus säger att Kristus befriat oss. Vissa lär att Kristus också befriat oss från Guds lag.
Verkligheten är dock tvärtom. Kristus är Guds Ord, hela Ordet, och vi ska ha tillit och tro på honom.
Guds ord innehåller Guds lag, så det tyder på att det är Guds lag som är frihet?
Det är också vad Bibeln lär:
Psaltaren 119:44-45
Jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt.
Jag kan gå fram på rymlig plats, för jag begrundar dina befallningar.
Det är uppenbart att lagen är frihet. Lagen är Guds Ord. Kristus är Guds Ord,
vilket ger oss frihet i Kristus.
Jakob håller även med Psalm 119, att Guds lag är frihet.
Jakob 1:25
Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den,
inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.
Så vår Messias befriade oss inte från Guds lag. Han kom för att befria oss genom att lära oss att följa
friheten i Guds lag, eftersom det är också vad han utövade och vad han undervisade som vårt exempel.

Kristus är frihet, eftersom han leder oss in i Guds lag, eftersom Guds lag är frihet.
Lagen är frihet, och därmed gör något annat än samma lag som Psalm 119 beskriver är slaveri.
Detta bör vara meningsfull, eftersom att bryta mot Guds lag är synd, och synd är slaveri.
Så om att bryta mot Guds lag är slaveri, då måste det innebära att hålla Guds lag är frihet,
precis som Kristus sa är frihet.
Se du hur enkelt det är? Varför beskylls Paulus att till till synes att bryta mot Guds lag, genom att
undervisa mot omskärelse? I vers 4, blir svaret klart;
Galaterbrevet 5:4
Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen.
Ni har fallit ur nåden.
Paulus undervisar mot fariséernas lära om att omskärelse är en del av frälsningsprocessen,
något som Paulus, som en farisé, också hade prediktat tidigare (vers 11).
Ifall omskärelse måste hållas för frälsning, då förnekar man nåden och det blir slaveri i stället för frihet.
Vi ska lyda Guds lag som ett sätt att leva, inte som ett sätt att bli frälst.
Men det betyder inte att vi inte ska lyda Guds lag alls.
Kom ihåg att Kristus är frihet därför att han undervisade och själv följde hela Guds lag.
Bibeln säger att Guds lag är frihet.
De som tror att Kristus kom för att befria oss från Guds lag får inse att Guds lag förklaras vara frihet,
och vår Messias kom verkligen inte för att befria oss från frihet!
Hur vettigt låter det?
… bara en tanke.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
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