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BETRÄFFANDE JESUS 
I den föregående predikan kontaterade vi att Jesus byggde sitt rike på Guds 
lagar. Matt. 5:17-19 
Jesus visste att kyrkan behöver struktur och vördnad för Guds lagar för att 
lyckas. Det måste finnas en ledning som alla kristna kan sluta upp omkring. Vi 
finner detta hos Paulus. Ef. 4:11-20 
Jesus var den största auktoriteten när han var på jorden men den auktoriteten 
lämnades över till den Helige Ande när han for härifrån. Joh. 16: 5-15 
Den Helige Ande styr Jesu kyrka med grunden lagd i Guds lagar som det 
uttrycks av aposteln Petrus. 2 Petr. 1:14-21 
 

En dator är värdelös om den inte har ett operativsystem, för dess lagar 
leder och kontrollerar programmen. Guds lag är det operativa systemet i 
Jesu Kristi kyrka och den Helige Ande lägger till program som är i 
harmoni med operativsystemet, som är GUDS LAG! 

 

Låt oss åter gå igenom det basprogram som Jesus gjorde åt kyrkan: 
1. Att predika 
2. Att kasta ut demoner  
3. Helande 

Jesus uppenbarade detta program omedelbart efter att han blivit frestad av 
Satan i Luk. 4:14-21, där han citerar profeten Jesaja: 

“Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att 
förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka 
dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och 
förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN…” 
(Jes. 61: 1-2a) 

 
Jesus kom för att: 
 Predika evangeliet 
 Hela de förkrossade 
 Predika frihet för de fångna 
 Hela de blinda 
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 Hela personer med känslomässiga problem 
 För att predika att Gud förlåter 

Jesus upprepade sitt program och gjorde det klart för apostlarna när han kallade 
dem vad som förväntades av dem. Han tillämpade även detta för de 70 som var i 
hans tjänst. Matt. 10:1; 5-8; Luk. 9:1-2; 10:1-2, 9, 17-22 
Det huvudsakliga program som Jesus gav sin kyrka fungerar inte utanför hans 
operativsystem (Guds lag). De sju sönerna Skevas försökte detta och det 
exploderade i ansiktet på dem. Apg. 19:11-17 

FALSKA PROFETER  
När man startade Internet förutsåg man inte att ondskefulla män och kvinnor 
skulle använda Internet för att skicka ut virus som skulle förstöra programmen i 
folks datorer och göra dem värdelösa. 
En hel industri har vuxit upp för att hantera detta hot och ingen vaksam person 
kontrollerar sin email utan att ha ett virusprogram. Onda människor försöker hela 
tiden överlista säkerhetsbolagen i en egotripp att uppnå olegitim kontroll över 
andras datorer och det är en konstant strid för dessa bolag att släppa 
uppdateringar och vara ett steg före illgärningsmännen. 
Men det finns också onda regeringar som är inblandade i cyberkrigsföring med 
målet att slå ut en hel nations hela datorsystem. Estland upplevde detta när den 
ryska regeringen blev missnöjd med dem för några år sedan och attackerade 
Estlands nationella datorsystem. Ryssland gjorde samma sak med Georgien när 
kriget bröt ut därnere för ca två år sedan. De kinesiska och nordkoreanska 
regeringarna är onda människor och har upprepade gånger gjort intrång i den 
amerikanska militärens datorsystem. 
Djävulen är ingen idiot och från den första dagen har han attackerat Guds lagar. 
Han besegrade Adam och Eva och har fortsatt på den vägen. Djävulen slog till 
igen ca 20 år efter att Jesus hade grundat kyrkan. 2 Petr. 2:1-22   
Judas varnade också för laglöshet. Jud. 4-19 

AKTA DIG FÖR ATT BLI EN FALSK PROFET 
Om en kristen börjar ifrågasätta om Guds lagar gäller idag, ställer de samma 
fråga som Ormen gjorde till Eva: ”skulle Gud då ha sagt…? 1 Mos 3:1 
När väl tvivlet hade uppstigit i Evas hjärta kunde Djävulen övertyga henne att 
Guds lagar inte var så viktiga och kunde negligeras utan konsekvenser. Det är 
på detta sätt som de flesta falska religioner börjat. 

GUD HAR TALAT 
När jag började min utbildning 1969 hade man en slogan som också var en sång 
som hördes gång på gång.“Om Gud har sagt det, är det så, och jag tror på 
det.”  
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Det var en punkt där ingen diskussion eller något lagvrängade behövdes. Om 
Bibeln lägger fast något, tro på det och lev efter det. 
När Jesus dog på korset förekom ingen förändring i jordens tillstånd, människor, 
djur och bakterier inräknade. Från Adam och Eva tills idag är både djur och 
människor likadana som när Jesus gick omkring på jorden. 
Det är ytterst dumt att tro att Guds moraliska och praktiska lagar inte längre 
existerar därför att vi blivit frälsta av nåd.  
Människor är evigt frälsta av nåd men olydnad måste observeras medan vi 
lever på jorden medan vi väntar på den dag Gud kallar oss hem till Himlen. 
Filipp. 2:9-16  
 

ÄR DU OLYDIG ELLER LAGLÖS?  
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 
omkring?     

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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