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GUD ÄR EN HELIG GUD
För att förstå Gud måste vi sluta projicera mänskliga attribut på honom. Gud är
kärlek, men han är också domens Gud. Guds nåd är stor, men när den förkastas,
kommer hans vrede över dem som avvisar hans nåd. Gud är vår Fader men han
är inte en “kompis.” Gud är helig och vill bli behandlad med respekt, vördnad och
lydnad. 2 Mos. 19:14-24; 20:18-21
Genom Kristus kan vi frimodigt komma till Guds tron, men vi måste närma oss
tronen med tro, kärlek och respekt. Hebr. 10:16-22
För att Gud skall kunna ta emot vår dyrkan, måste vi komma till honom i ande
och sanning. Joh. 4:21-24
När vi närmar oss en annan människa, vem de än är, skall vi alltid behandla
denna med stor respekt. Ef. 4:32
När vi börjar förstå Guds helighet kommmer vi också att märka att Guds lagar är
heliga och att de måste älskas, respekteras och bli åtlydda. Låt oss fortsätta att
undersöka Guds lagar.

MORD
Gud säger i sin lag att varje mördare skall avrättas. Mord var vanliga före floden.
Så snart floden var över, gav Gud en särskild lag till Noa och hans tre söner, att
om de mördade någon skulle de mista sitt eget liv. 1 Mos. 9:3-6
När Gud stiftade lagarna åt Israel sade han återigen att mord inte skulle tillåtas
och att en mördare måste avrättas annars skulle landet förorenas. 2 Mos. 21:12;
4 Mos. 35:30-34

MOSE LAG
Mycket få kristna har förstått och uppskattat de livets lagar som Gud gav till
Moses. När Moses lämnade Egypten med ca 3 miljoner hebreer behövdes lagar
som styrde dem om de skulle överleva som nation. Om vi läser Moseböckerna
(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri och Deuteronomium) finns alla lagar där
som Gud ville att israelerna skulle leva efter så de skulle blomstra som nation.
Tre sorters lagar gavs dem:
1. DE MORALISKA LAGARNA styrde hur Gud skulle behandlas och hur vi
skall behandla människor omkring oss. 2 Mos. 20:1-17; 3 Mos. 20:10-17
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2. DE PRAKTISKA LAGARNA innehöll lagar mot brott och hur man skulle
behålla sin hälsa. 3 Mos. 11:1-47; 15:1-12
De två första grupperna har inget med frälsningen eller förlåtelsen för
synderna att göra, och är lika giltiga idag som de var för 4000 år sedan.
3. OFFERLAGARNA styrde människans synders försoning och gällde tills
Jesus dog på korset då de uppfylldes en gång för alltid. Matt. 5:17-19;
Hebr. 9:11-26
Länderna i Västeuropa och USA har de lagar som Moses fick från Gud som
grund. De flesta andra länder har baserat sina lagar på religioner som islam,
hinduismen, buddhismen och andra hedniska religioner. Sovjetunionen och Kina
och andra kommunistländer, samt Hitlers ”tredje rike,” baserade sina lagar på
sataniska skrifter av Moses Hess och Karl Marx, vilket är en blandning av
kabbala, frimureri och satanism.
Under de senaste 300 åren har kabbalistiska judar, frimurare, satanister och
andra arbetat hårt på att ändra lagarna i Västeuropa och USA, en bit i taget.
Resultatet kan ses i det växande brottskaoset, människor som blir beroende av
alla sorters droger, omoral, familjer som förstörs, samboende och en ökning av
homosexualiteten.

FAMILJEN
Familjen är den viktigaste byggnadsstenen och länder är bara så pass starka
som de familjer som bor i dem. Om ett lands lagar är goda, kommer det att visas
i varje familj. Men om de är onda, kommer det att förstöra familjerna. Onda lagar
är som cancer för ett land. Ordspr. 25:5; 29:2
Lagarna i Romarriket var onda. När människor tog emot Kristus och blev födda
på nytt gjorde aposteln Paulus lagar från Guds Ord som skulle gälla i varje
kristen familj. Ef. 5:18-33
De kristna kunde inte ändra Romarrikets lagar under det första århundradet
men de antog egna lagar, givna av Gud, och bildade en ministat inom
staten. Lagarna i Förenta Staterna ökar ständigt i ondska och kristna måste
leva efter Guds gudomliga lagar och bilda en nation inuti nationen.

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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