Reforms

Nyhetsblad

Vi vill varna för osund karismatik, yoga, djupmeditation, ockulta övningar, bönetekniker, företagstänket och ytlig underhållning. Varken
mänsklig styrka, resonemang och sammanträden eller ytlig förändring och postmodernt trams är inte något som bygger upp Kristi Kropp.

de två skulle i sig själv skapa en
ny människa och så skapa frid.
(16) Så skulle han försona de
båda med Gud i en kropp genom
korset, sedan han genom det
dödat fiendskapen”.
Kol 2:14 ”Och utplånade den
handskrift som genom sina
stadgar vittnade emot oss,
och han tog bort den genom att
spika fast den på korset”.

1 Joh 3:4 ”Var och en som gör synd bryter också mot lagen,
för synd är brott mot lagen”.
Vi talar ofta om att Jesus gav
sitt blod för världens synd och
tog straffet på sig för vår skull och det är en helt underbar
sanning. Men han tog inte bara
vår skuld och synd på korset
utan han korsfäste också lagen
och dess skrifter tillsammans
med sig.

Det innebär att vi som kristna
inte är ställda under lagens
tillrättavisning och krav till att
försöka att klara av den (vilket
vi aldrig kan göra). Jesus har
fullbordat lagen utan att synda

och fela under under något av
lagens bud (undervisning).
Sedan det var klart, spikades
lagen
upp
på
korset
tillsammans med Jesus Kristus
för att tillintetgöra de krav den
har mot oss kristna.
Vad
är
då
lagiska
gärningar? Jo, det är alla
gärningar vi gör för att bli
frälsta eller för att Gud skall
älska oss.
Vad är då nådens gärningar?
Vi gör gärningar i glädje och
frid för att vi är frälsta och
för att vi tror och vet att Gud
älskar oss.
Ef 2:15-16 ”Då han i sitt kött
tog
bort
fiendskapen,
nämligen lagen med dess bud
och föreskrifter, för att han av

Rom 3:20 ”Därför kan inget
kött bli rättfärdigt inför honom
genom
laggärningar.
För
genom
lagen
kommer
kännedom om synd”.
Lagen ger alltså kännedom om
synd - synden får alltid sin
kraft utifrån lagen.
Rom 7:8 ”Men synden grep
tillfället och väckte genom
budordet alla slags begär.
För utan lag är synden död”.
Men nu tog Jesus som
fullbordade lagens bud - upp
gamla förbundets lag och krav
på
korset
och
korsfästes
tillsammans med dem. Han
utplånade lagen som anklagade
oss.
Den gamla människan dog och
du är som pånyttfödd kristen
till 100% fri från gamla
förbundets lag och bud och
därmed också fri från att
vara slav under synden som
får sin kraft av lagen.

Här får vi helgas mer och mer
bort ifrån syndens bedrägliga
lögner och kraft under vår
vandring i livet med Herren.
Ge inte upp om du någon gång
skulle falla i en synd, gå till
Herren och be om förlåtelse
och gå sedan vidare, han är
alltid trofast till att hjälpa dig.

fått syndernas förlåtelse genom
Jesu dyra blod och borde ha
glädje och frid.
Vi får inte glömma att vi
kristna
redan
är
rättfärdigförklarade
och
älskade av honom oavsett om
vi tillfälligt skulle hamna i onda
gärningar.

Rom 7:6 ”Men nu är vi
befriade från lagen, döda från
det som höll oss fångna, så att
vi tjänar på ett nytt sätt i anden,
och inte på ett gammalt sätt
efter bokstaven”.

Rom 8:4 ”För att lagens
rättfärdiga
krav
skulle
uppfyllas i oss som inte lever
efter
köttet
utan
efter
Anden”.
1 Joh 3:4”Var och en som gör
synd bryter också mot lagen,
för synd är brott mot lagen”.
1 Kor 15:56 ”Dödens udd är
synden, och synden har sin
kraft i lagen”.
Det säger mig att när vi
syndar så har vi fått kraft av
lagen och ställs samtidigt
under den. Vi får då dåligt
samvete
och
kanske
fördömelse och därmed skuld
och en saknad av frid.
Men i Jesus Kristus är vi fria
från lagens krav och därmed

För det är när vi vandrar i
köttet våra begär väcks under
lagen. Om vi vandrar i Anden
så gör vi inte vad köttet har
begärelse till, och är därmed
fria från lagen – svårt? Nej,
underbart för det är just detta
Jesus har fullbordat för oss
kristna.
Här kan vi falla ut i köttet
många gånger, men går vi till
Herren och beder om förlåtelse
så gäller nåden och vi helgas
mer och mer bort från synden
makt under livets gång.

Rom 6:14 ”För synden ska inte
vara herre över er. Ni är inte
under lagen utan under
nåden”.
Rom 7:5 ”För när vi var i köttet
var de syndiga begären, som
väcktes
genom
lagen,
verksamma i våra lemmar till
att bära frukt åt döden”.

Gör vi det så är Gud trofast och
förlåter oss vår synd och
förklarar oss rättfärdiga för
Jesu Kristi skull.

Han älskar oss inte mindre för
att vi felar eller av misstag
råkar synda. När vi därför
syndat i kraft av lagen och i
den
stunden
är
under
syndanöd och förkrosselse eller
kanske stark fördömelse kan vi
omedelbart gå till honom och
få förlåtelse.
På så sätt får vi genom Jesu
Kristi dyra blod och nåd
tillbaka det goda samvetet och
friden i Gud – vi får det helt
enkelt för att han älskar oss för
Kristi skull.
Det
är
nämligen
Kristi
rättfärdighet vi har blivit
delaktiga
av,
utifrån
det
bedömer Gud oss, inte på
grund av våra långa böner och
goda gärningar. Han är inte
beroende för vad vi kan göra
för att behaga Honom, där står
vi helt utanför och kan vare sig
lägga till eller förbättra vår
ställning inför honom.
Det vi kan göra det är att
enbart tro på evangelium.

1 Kor 15:57 säger: ”Men Gud
vare tack, som ger oss segern
genom vår Herre Jesus Kristus”.
Segern över att slippa vara
under uppfostrare, nämligen
lagens föreskrifter och förbud.
Fort vi får tanken att synda så
är det fienden via lagen som
frestar oss, och syftet är att
fienden vill ha in oss in i
fördömelse och dåligt samvete.
Det finns nämligen ingen
fördömelse
eller
dåligt
samvete i Jesus Kristus.

Rom 8:1 ”Därför finns nu ingen
fördömelse för dem som är i
Jesus
Kristus,
som
inte
vandrar efter köttet, utan efter
Anden”.

Apg 4:16 ”Ja, i detta strävar jag
efter att alltid ha ett rent
samvete inför Gud och inför
människor”.
1 Tim 1:5 ”För syftet med
förmaningen är kärlek av ett
rent hjärta och av ett gott
samvete och av en uppriktig
tro”.
Heb 13:18 ”Be för oss, för vår
förtröstan är att vi har ett gott
samvete, och vill på allt sätt
leva ett rätt liv”.
Ett gott samvete är något vi
har när vi vandrar i Guds
verksamma
nåd
och
förlåtelse.
Dåligt samvete eller fördömelse
kommer när vi handlat fel eller
har syndat och är på väg bort i
från nåden och in i lagen.
Får vi dåligt samvete är det
viktigt att vi frågar Gud varför
vi har det, om vi inte vet det
förstås.
Gud förlåter oss alltid när vi
ärligt kommer inför hans
ansikte och beder
om förlåtelse. Därför är det
viktigt att först fråga honom
varför
vi
hamnat
under
fördömelsen
eller
dåligt
samvete. Så att vi vet och kan
bekänna vår synd.
Gör heller aldrig religiösa
handlingar när du är under
fördömelse eller har dåligt
samvete – då förstärker du
bara lagens krav i ditt liv. Gå
först till Gud och bekänn din
synd
och be om nåd och
förlåtelse - sedan kan du gå till
rätta med det som blev fel eller
som gjorde att du syndade.
Du kanske inte skall göra
någonting efter du har bett Gud

om förlåtelse – gör bara vad
ditt hjärta säger och vad du har
frid över.

dessa tunga stentavlor som
bara gör oss trötta och ger oss
dåligt samvete.

Jak 2:10
(10) ”För den som håller hela
lagen men felar i ett är skyldig
till allt.

Utan dessa har korsfäst med
Jesus på Golgata och det gamla
förbundets lagar med honom
för att vi skall få frid och bli
rättfärdigförklarade i honom
sedan han uppstått.

Med andra ord, om du lever
med Kristus och i honom är
fri från hela lagen genom tro
och är rättfärdigförklarad
men börjar att i likgiltighet
systematiskt och medvetet
synda.
Så blir du skyldig till att ha
brutit alla förbud i lagen. Hårt?
Javisst, desto större anledning
att få förlåtelse genom Jesu
dyra blod så fort som möjligt.
Gud är trofast och förlåter
enbart för hans namn skull
och Jesu blods offer.
Att fortsätta att synda medvetet
när man vet vad Guds Ord
säger om den synd man
praktiserar, skapar i längden
till 100% förblindelse och till
slut förhärdelse.
Till slut så känner man ingen
ånger eller förkrosselse över
sin olydnad. Det är absolut
det värsta en kristen kan
råka ut för.
Det tar tid innan man hamnar i
ett sådant läge att man ständigt
säger nej till att vända sig bort
från den synd man praktiserar.
Nu behöver det inte gå så illa för i det nya förbundet har vi
fått en hjälpare den helige
Ande som skall hjälpa oss att
leva i Kristus och i frihetens lag
bort ifrån synden. I frihetens
lag har vi inte det gamla
förbundets lagar att kämpa
med och ständigt bära på,

Rom 3:31 ”Upphäver vi då
lagen genom tron? Nej, inte alls!
Utan vi befäster lagen”.
När vi vandrar i den helige
Ande så har vi igenom Jesus
Kristi blod och tro friats och
dött från den gamla lagen. Den
tillräknas oss inte längre som
fostrare för vår syndanatur har
dött med Kristus.
Om inte vår gamla syndanatur
har dött tillsammans med Jesus
Kristus och bort ifrån den
gamla lagen - så kan vi inte
vara rättfärdiga och syndfria i
Guds ögon.
Vi befäster med andra ord
lagen som är skriven i våra
hjärtan - frihetens lag i tron på
Jesus Kristus och hans död och
uppståndelse - inte att vi
upphäver
lagen,
utan
vi
befäster den i tron.
Rom 7:4 ”Så har också ni,
bröder, genom Kristi kropp
dödats från lagen, för att ni
ska tillhöra en annan, honom

som är uppstånden från de
döda, för att vi ska bära frukt åt
Gud”.
1 Tim 1:9-11 ”Och vet att lagen
inte är till för den rättfärdige
utan för laglösa och olydiga,
för ogudaktiga och syndare, för
oheliga och oandliga människor
Det står att lagen är till för
syndare och orättfärdiga. Hur
viktigt är det då inte att vi som
kristna håller oss borta från
synden som alltid väckts av
lagen.
När vi frimodigt praktiserar
synder så står vi under lagen
och dess förbannelse oavsett
vad vi tänker eller tycker. När
vi hamnar under fördömelsen
eller dåligt samvete på grund
av medveten synd så börjar
lagen att verka fram det den
är kallad till – nämligen död
och fördömelse.
Jag säger det igen - försöker vi
med goda gärningar att bli fria
från fördömelsen eller det
dåliga samvetet befäster vi
bara döden och syndens makt.
Går vi däremot till Jesus Kristus
och ärligt beder honom om
förlåtelse för det vi gjort så är
han är alltid trofast sitt ord
och förlåter oss och detta kan
vi
göra
utan
först
ha
praktiserat en massa religiösa
goda gärningar för att gottgöra
något.
När vi är förlåtna och fått
tillbaka vår frid och glädje i vår
frälsning - så kanske det
händer att vi gör upp med den
människan eller situationen
som fick oss att synda. Helt
enkelt för då är vi förlåtna och
den helige Ande hjälper oss

med sin styrka, frid och kraft
att göra upp med det.
Gal 5:4 ”Ni har blivit skilda
från Kristus, ni som vill bli
rättfärdiga genom lagen. Ni har
fallit ur nåden.
Att praktisera goda lagiska
gärningar och för gärningarnas
skull tro att Gud accepterar mig
som människa är en stor lögn
från fienden.
Det är bara och endast genom
Jesu dyra blod och nåd som vi
blir accepterade av Gud.
Inte genom någon människas
styrka eller kraft skall det ske –
utan bara genom min Ande
säger Herren.
Det innebär att när du är fri
och frälst så föder den helige
Ande fram gärningar som du
gör för att du är frälst och
fri, och du gör det i glädje och
frid, för att du är fri från
fördömelse
och
dåligt
samvete.
Vi måste komma ihåg en
viktig sak och det är att vi
aldrig kan driva ut köttet
och dess begär - men vi kan
hålla det på plats genom
lydnad och att vandra i den
helige Anden.
Därför är bibelkunskap utan
ödmjukhet och olydnad till
Ordet och den helige Ande det
farligaste man kan råka ut för.
I det tillståndet kan man aldrig
hålla köttet på plats och vara
helt fri.
Man kan erkänna sina synder
för sig själv men det leder
aldrig
till
bättring
och
omvändelse utan man

fortsätter helt förblindad att
manifestera orättfärdighet i sitt
liv.
Glöm inte att en ödmjukhet
inför Ordet och den helige
Ande öppnar alltid våra
ögon så att vi ser Guds
rättfärdighet och kan leva i
den.
Rom 10:3 ”För de förstår inte
Guds
rättfärdighet,
utan
försöker upprätta sin egen
rättfärdighet och har inte
underordnat
sig
Guds
rättfärdighet”.
2 Kor 12:9-10 ”Men han sa till
mig: Min nåd är dig nog, för
min kraft fullkomnas i svaghet.
Därför vill jag hellre med
glädje berömma mig av mina
svagheter, för att Kristi kraft
ska vila över mig. Därför är
jag vid gott mod, i svaghet, i
förakt, i nöd, i förföljelser, i
svårigheter för Kristi skull.
För när jag är svag, då är
jag stark”. Vår svaghet är
alltså ett måste om Guds
kraft och glädje skall vila
över oss.
Vilken svaghet undrar kanske
någon? Jo svagheten att inte
vilja eller rättare sagt att vi
avstår i lydnad för att använda
köttets
och
världens
tillvägagångssätt
när
motgångar och bedrövelser för
Kristi namn skull slår mot oss.
Då får vi likt Paulus en glädje
och kommer att vara vid gott
mod när kanske förföljelsen
eller annat lidande slår mot det
vi predikar. Köttslig starkhet
och framgång genom mental
styrka eller kaxighet lyser alltid
med Guds

frånvaro - men klarar sig
mycket bra och blir accepterad i
världen och naturligtvis utan
trångmål för Ordets skull.
Svagheten ligger i att låta Gud
ta hand om det som då drabbar
den förföljda - det betyder att
vi inte själva slår tillbaka med
köttets frukter. Läs Gal 5: 1921.
För att leva i seger över detta
fodras ett förtroende och en tro
för att den helige Ande är vår
hjälpare och räddare i allt som
sker på denna sidan graven.
Den tron kommer Gud att ge
var och en som vill vandra i
lydnad och i ödmjukhet till
den helige Ande och Ordet.
Det förtroendet får man inte
hur som helst utan det sker
mer och mer genom den
lydnad och vandring man har
med Jesus Kristus under livet
och det kallas för helgelse.
Har vi bara börjat i att vara
lydiga Herren i det lilla och vill
fortsätta på den vägen, så är vi i
tryggt förvar i hans nåd oavsett
hur mycket skräp och synd vi
har verksamt i våra liv.

gång, att när Gud varnar för
något är det för att rädda och
skydda oss. Synden får alltid
konsekvenser och Gud vill
rädda oss från det.
Vi kan inte leva hur som helst
och tro att det ordnar sig ändå.
Gud talar om vad som kommer
att ske när vi lyder honom eller
inte, eller om vi överger honom
och
då
kallar
han
till
omvändelse.
Det
sker
en
förrädisk
förvridning av gudsbilden i
stora delar av kristenheten
idag. ”Gud dömer inte… han
ger bara nåd”, säger man.
När man läser eller hör om
Guds domar i bibelordet kan
man få höra: ”en Gud som
dömer vill inte jag ha”. Orsaken
kanske inte sällan är att man
själv lever lite hur som helst
om man prövar utifrån Guds
ord.
Men den ”guden” som inte har
makt att döma och straffa
synden och ondskan kan inte
heller förlåta och älska eller
befria. En gammal kvinnan i
Norge fick år 1968 en stark
uppenbarelse (jag tror många
kristna känner till den.

William Nielsen
”..Jag såg att det kommer en
ljumhet utan motstycke bland
kristna. Ett avfall från sann och
levande kristendom. De kristna
kommer inte att vara öppna för
rannsakande förkunnelse tiden

Saxat från elvor och Janne.
Gud vill oss gott – men det
sker på hans villkor, inte
våra. Jag tror att vi behöver
påminnas om detta gång på

före Jesu återkomst. De kommer
inte att lyssna om synd och nåd,
lag och evangelium, bot och
bättring. I stället kommer en
annan slags förkunnelse, en
slags
lyckokristendom.
Det
gäller att bli framgångsrik och
nå fram.

Det handlar om materiella
saker, på ett sätt Gud aldrig
hade lovat det.
Kyrkor, frikyrkor och bönehus
blir mer och mer tomma. I
stället för en förkunnelse om att
ta sitt kors och följa Jesus, blir
det underhållning, konst och
kultur, där det skulle vara
väckelse,
nöd
och
omvändelsemöten.
Detta kommer att ske i stor
utsträckning strax innan Jesus
kommer tillbaka och olyckan
bryter
lös
över
oss.
Det blir en moralupplösning
som Norge inte har sett maken
till.
Folk kommer att leva som gifta
utan att vara gifta. Det blir stor
orenhet före äktenskapet och
det blir mycket otrohet i
äktenskapen. Ja, också i de
kristna äktenskapen gör sig
otroheten gällande och de blir
upplösta.
Också perversa synder, synd
mot
naturen,
börjar
att
utbredas, och de blir till och
med
godtagna
i
kristna
kretsar..” (slut)
Vi kan konstatera att allt är
uppfyllt, både i Norge och här
och utöver världen.
Vad gör bespottaren? Ja, när
man tar inte världens ande
leder det alltid till att man
föraktar korsets väg och
korsets budskap.
Man föraktar sådant som synen
som jag skrev om innan, som
den äldre kvinnan i Norge fick.
Man
föraktar
detta
med
syndabekännelse, omvändelse.
När världens ande tas in blir
man en bespottare. Och man

kallar dem ”lagiska ” och
”negativa” som talar om synd
och omvändelse och som tar
Guds ord på allvar. Bespottaren
kanske också proklamerar att
vi får ut allt här och nu. ”Jag
har rättigheter, tar ut allt..”
(högmod). slut

