
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen  

“Are You in the New Covenant?”  

Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå videopresentationen.  

Det kan finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.  

Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videon med denna text." 

 

Är du i det Nya Förbundet? 

 
Är du i det Nya Förbundet?  

Lagen var skriven på Israels stenhjärta. De ville inte följa Guds lag. 

 

Hesekiel 22:26 

Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting.  

De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden  

mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater,  

och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. 

 

Sakarja 7:12 

De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning  

och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. 

Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. 

 

I det Nya Förbundet, kommer Han att skriva Sin lag i våra hjärtan.  

Samma lag som Jeremia och Hesekiel undervisade om och följde. 

 

Jeremia 31:33  
Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren:  

Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.  

Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 

 

Se även Hebr 8:8-12.  

Detta är inte en "ny" lag utan "samma lag" som alltid har funnits. 

 

Hesekiel 36:26-27  
Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.  

Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.  

Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar  

och håller mina lagar och följer dem. 

 

Att Lagen skrivs i vårt hjärta, innebär att vi vill följa den.  

Att vara i det Nya Förbundet innebär att du vill följa Guds lag. 

 

 



Psaltaren 40:8 

Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. 

 
Jesaja 51:7 

Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. 

Frukta inte för människors smädelser, var inte rädd för deras hån. 

 
Så, är du i det nya förbundet?  

 

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. 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

http://www.testeverything.net/

