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VÄNTA DIG ETT SVAR NÄR DU BER  
Jesus började nu hjälpa de som trodde på Gud, och när de bad, kunde de vänta 
sig ett svar från Gud. Det var motsatsen till det de flesta judar erfor vid denna tid; 
de var vana vid formella, upprepade böner som Gud inte svarade. Matt. 7:7-11 

DEN GYLLENE REGELN   
"Den gyllene regeln" är ord som religiösa grupper som Frimurarna och New Age 
gärna använder, men märk väl att Jesus inte använde denna regel; ty Han bara 
konstaterade att detta var en andlig lag som rådde på jorden. Om den hålles, blir 
en människa välsignad på jorden, men den har inget att göra med frälsningen. 
Matt. 7:12 

ATT BARA SÄGA NAMNET JESUS FRÄLSER INTE MÄNNISKAN   
Jesus förklarar för oss att om vi förkunnar att "Jesus är Herre," eller gör under i 
Hans namn, behöver det inte betyda att man är frälst. För att bli frälst måste man 
göra Vår Faders vilja. Han förklarade vad den viljan innebar när han undervisade 
Nikodemus. Joh. 3:1-16; 7:1-52; 19:39 
Det finns två sorters människor på jorden, de som bygger sina liv på sjunkande 
sand, och de som bygger på Klippan (Jesus Kristus) Matt. 7:21-27; Joh. 3:1-8 
NOTERA: När Jesus gav Moses det Första Förbundets bud, var det med avsikt 
att låta staten straffa de som förbrutit sig. Därför var det Första Förbundet vad vi 
kallar en "teokrati." Det var sålunda ett jordiskt rike som också gick under namnet 
"Landet Israel."  
Det Andra Förbundet är ett andligt förbund, och inte något fysiskt rike på jorden. 
Joh. 18:36 
I Andra Förbundet finns det straff om man bryter Jesu bud, och Han ger Guds 
änglar och demoniska krafter laglig rätt att angripa oss när vi bryter Guds lagar. 
Gal. 6:7-9 
Det kommer en slutlig dom som alla måste stå inför; den kallas Domen vid den 
Vita Tronen. Upp. 20:10-15  
Jesus lärde inte som de judiska Skriftlärde, som citerade olika rabbiner och 
inte hade någon absolut lära. Jesus hade myndighet därför att Han var Gud 
och inte människa. Jesus hade en mänsklig kropp, men Han var ändå Gud 
iklädd en mänsklig kropp. Matt. 7:28 
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