"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“The Deuteronomy 13 Test.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal,
text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den
Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från
Engelska till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.”

5 Moseboken 13 testet
Har du någonsin undrat varför judarna helt enkelt inte förstår att Jesus, eller hans hebreiska namn
Yeshua, är Messias som förutsagts genom profeterna för så länge sedan?
Det verkar så enkelt för oss. Vi tror ofta att om vi bara presenterar Nya Testamentet för dem,
så ska de förstå.
Om de sedan förkastar det är det deras eget fel. Men är det verkligen deras fel.
Vilken uppgift har vi?
Om du verkligen är seriös i din uppgift att evangelisera, så kommer här den verkliga utmaningen.
Kan du bevisa för någon judisk person att Yeshua är Messias?
Det är vad Paulus gjorde, dag efter dag i synagogorna som beskrivs i Apostlagärningarna.
Tusentals judar förstod att Yeshua var Messias och att Han offrade sig själv för våra synder.
Det händer inte så ofta bland judarna idag.
Varför?
Det är inte så att judarna i dag känner till Skrifterna bättre än de gjorde under det första århundradet.
Vad skulle du säga till någon som är jude?
Kan du övertyga dem att Yeshua är den utlovade Messias?
Vad skulle kunna vara problemet med detta?
Under de första fjorton åren efter korsfästelsen, var det bara judar som lärde sig om Hans första
tillkommelse och identiteten av deras Messias, tusentals och åter tusentals judar kände till detta.
Hedningarna var ännu inte med i bilden, bara judar.
Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna. Ingen förnekar detta.
Varför förstår inte tusentals, om inte tiotusentals judar detta idag, att deras judiska Messias Yeshua på
samma sätt som de gjorde under det första århundradet? Har något förändrats?

Vad har hänt? Varför tog det slut?
Undervisas något annat än vad vår Messias gjorde?
, lagen är till för allaUndervisas något annat än vad apostlarna gjorde?
Undervisas något annat än vad Paulus gjorde?
De förde tusentals judar till tro på Messias.
Vad är det stora problemet? Vad är vårt problem?
Det finns många problem och de flesta går att förklara. Kanske är det helt enkelt en missuppfattning av
profetiorna eller kanske de håller fast vid alltför många traditioner som är emot Guds ord som gör att de
inte förstår, till exempel Markus 7:13.
Det är verkligen svårt att se Yeshua som Guds ord kommen i köttet (Johannes 1:14, Upp 19:13)
när ens egen lära är mot Guds ord. För vissa judar är detta ett stort problem.
Vi pratar om en stor del av dessa missförstånd i vår ”Brit Hadasha” serie.
Även om det kräver mycket tid och tålamod, kan alla dessa hinder övervinnas.
För Paulus fungerade det ibland och ibland inte. Vi bortser inte från att vissa judar hade
”ryckts bort ur trädet” (Romarbrevet 11), men många tog emot det tack vare Yeshua,
tack vare apostlarna, tack vare Paulus.
Vi kommer att gå igenom de främsta orsakerna till varför Judarna har så svårt att acceptera Yeshua
(Jesus) som vår Messias.
Låt oss börja med det första århundradet.
Vi kan se att Paulus undervisade i Guds ord och om Kristus i synagogorna ganska ofta;
Apostlagärningarna 9:20
och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.
Apostlagärningarna 17:17
Han samtalade nu i synagogan med judarna och med dem som fruktade Gud och dessutom varje
dag på torget med dem som han träffade där.
Apostlagärningarna 18:19
De kom till Efesus, och där lämnade han dem.
Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna.
Apostlagärningarna 19:8
Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt.
Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike.
Det kräver mycket kunskap om profetior, evangeliumets innehåll om Yeshua för att resonera med judar.
Ibland lyckades Paulus att tala med dem. Men å andra sidan, som vi redan nämnt, var ganska ofta det
judiska ledarskapet emot Paulus, precis som de var emot Yeshua.
Paulus, precis som Yeshua, var ett hot mot deras etablerade religiösa system, byggt på mänskliga
traditioner och läror som Yeshua jämförde med laglöshet.

Paulus var emot traditioner och läror som samtidigt var emot Mose lag, precis som Yeshua gjorde i
Markus 7, Johannes 7:19 och Matteus 23.
Yeshua sa att vad Mose skrivit är bra och att de traditioner och läror som judiska ledare skapat, gick
emot Mose lag och det var en dålig idé.
Många judar övergav då denna teologiska lära som lett till falska religiösa traditioner och beteenden
och började istället att följa Guds ord och Yeshua.
På grund av detta fick det judiska ledarskapet panik.
Deras religion började skaka i sina grundvalar.
Deras makt och inflytande hotades.
Yeshua och hans efterföljare undervisade inte mot vad Mose skrivit, de kämpade emot vad judarna
kallar den muntliga lagen eller människobud. I dag kallas den Talmud och är den muntliga lag som
skrevs av och för judarna. Talmud lade ytterligare bud till Guds bud. Den byggde staket runt Guds ord.
Genom sina egna detaljerade bud beslutade de om hur folket skulle hålla Guds bud. De skruvade åt
parametrarna och skapade nya stramare regler.
Till slut hade de byggt så höga murar runt Guds ord att det t o m var svårt att se vad som var kvar av
Guds ord genom deras lärosatser och åtgärder. Guds ord blev dolt och därmed enligt Yeshua, undanröjt.
De byggde en falsk religion runt sanningen i Guds ord.
På grund av dessa konstgjorda bud, blev Guds lag ett ok eller en börda, i en sådan utsträckning att det
inte längre var Guds lag, utan ett system av lagar byggda kring Guds lag. Som exempel;
På sabbaten hade vår skapare helt enkelt sagt att vi skulle vila. Men den "muntliga lagen" föreskrev
hundratals sätt för att definiera vad vila innebar. Människor talade om för dem hur de skulle lyda Gud.
Människobud blev de som de tvingades rätta sig efter även om det var Gud de egentligen skulle följa.
I detta system blev Gud ersatt av människor. De som hävdade att de hade auktoritet i den muntliga lagen
upptäckte att deras system hotades av Yeshua och alla de som följde Honom.
Yeshua och Hans lärjungars uppgift var att lära människor att följa Guds ord, inte människobud.
På grund av detta, beslutade fariséerna och sadducéerna att vidta åtgärder mot dem som hotade deras
falska vägar.
De var tvungna att få det att se ut som om Yeshua var emot Mose lag. Att vara oenig med Talmud var
möjligt, eftersom den tekniskt sett inte var Guds lag.
Det gjort dem helt enkelt rasande när man inte följde deras läror och traditioner som fanns i Talmud.
Det är här det börjar bli intressant.
Eftersom de judiska ledarna inte kunde bevisa att Yeshua och hans lärjungar undervisade mot Mose lag,
var de tvungna att skaffa fram falska vittnen emot dem.
Tyvärr är det vad som hände med Stefanus, en jude som inte ville vara delaktig av Talmuds judiska
traditioner utan endast följde Yeshua och Guds ord.
Apostlagärningarna 6:13
"Sedan lät de falska vittnen träda fram som sade: "Den mannen slutar inte att tala mot denna
heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga: Jesus från Nasaret skall bryta ner denna plats
och ändra på de seder som Mose har gett oss."

Det är uppenbarligen falskt vittnesbörd att säga att Yeshua bröt mot Mose lag.
Om det var sant så skulle det vara ett sant vittnesbörd, inte ett falskt. Om du minns försökte de göra
samma sak mot Yeshua.
I Lukas kapitel 6:1-2, anklagade de Honom för att bryta sabbaten, när han i verkligheten bara bröt mot
den judiska traditionen och läran i Talmud.
Enligt Guds lag är det inte något brott att plocka och äta sädeskorn.
Det finns inga sådana bud någonstans i Bibeln. Det bröt dock mot vissa rabbinska bud i Talmud,
vilket också var Yeshuas avsikt.
Talmud säger: "Om en kvinna rullar vetekornet för att få bort skalet, betraktas det som siktning; om hon
slår vetet, betraktas det som tröskning; om hon tar bort skalen, betraktas det som att sikta frukten; om
hon bryter det är det malning; om hon tar upp dem i sin hand, det är det rensning" (Jer. Shabbat 10a)
Om Yeshua bröt mot något av Guds bud, skulle Han ha begått synd (1 John 3:4) och han skulle inte
längre vara vårt syndfria offer. Om något som Yeshua undervisade eller utövade var emot Mose lag,
eller något som redan var etablerat som sanning i ordet, skulle det vända Hans perfekta offer till ett
ofullkomlig slaktoffer, baserat på Bibens egen definition av vad som är felfritt.
Talmud föreskriver även ett särskilt sätt att tvätta händerna på innan du äter. Vid ett tillfälle
tillrättavisade Yeshua även denna fariseiska föreskrift.
Markus 7:5
Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar
utan äter med orena händer?"
Lägg märke till hur fariséerna och de skriftlärde pekar på en tradition från de äldste, inte på Guds bud
och försökte tillrättavisa Yeshua och hans lärjungar. Det var grundat på mänskliga traditioner,
människoidéer.
Det är naturligtvis därför inte fel att tvätta sina händer innan man äter. Det är ett känt faktum att de
kopplade andlig renhet och orenhet till sina bud och att detta sedan skapade problem.
Det fanns även föreskrifter om hur en handtvättsritual skulle utföras.
Allt finns i den judiska Talmud om någon vill läsa den.
Bara Gud kan fastställa vad som gör en person ren eller oren, inte människor.
De gick långt utöver sina befogenheter och började ta på sig den auktoritet som endast tillhör Gud.
Detta visade Yeshua på genom att uppmana dem att komma tillbaka till vad Mose skrev, att göra sig av
med sina fåfängliga traditioner och läror och placera sig själva under Guds auktoritet,
inte sätta sig över Honom.
Mark 7:8-13
Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet:
Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.
Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.
Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar."
Han sade också till dem: "Ni upphäver fullkomligt Guds bud
för att hålla fast vid era egna stadgar.
Mose har sagt: Hedra din far och din mor och:

Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden.
Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor:
Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som 'korban', som offergåva,
då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor.
Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare.
Och mycket annat sådant gör ni."
Judarna värderade deras undervisning så mycket att de inte ens insåg att de hade fel.
Enligt Yeshua i Matteus 23, skulle de även läsa Guds lag från Mose stol ordagrant.
Men enligt Fariseerna och Sadduceernas läror skulle de inte praktisera vad de just läst.
I stället hade de gjort upp sina egna bud och metoder, som att tvätta händerna innan du äter bröd eller att
inte gnugga två sädeskorn mot varandra på sabbaten.
De undervisade två olika lagar, de lärde ut vad Mose skrev men praktiserade Talmud,
den muntliga lagen, som helt utraderade Mose lag.
De kallades för skrymtare. Vi skall följa Mose lag, inte Talmud enligt Yeshua.
Från denna plats skulle de bara läsa exakt vad Mose skrev.
Det är vad Yeshua sade att vi skall rätta oss efter.
Matteus 23:1-3
Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: "På Moses stol sitter de skriftlärda
och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla.
Men tyvärr, när det judiska ledarskapet lämnade Mose stol efter att ha läst Guds lag, började de
undervisa sina egna tolkningar och praxis som faktiskt var direkt mot Mose lag.
Yeshua fortsatte…
… men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte.
De var hycklare. De lärde ut Guds lag, men levde inte efter den.
Yeshua tillrättavisade dem ständigt för detta och de hatade honom för det.
De var förtjusta i sin egen religion:
John 7:19
Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig?
Om vi fortsätter läsa Matteus 23, finner vi att deras hjärtan var på fel ställe.
Även när de följde Guds bud och sina egna vägar, var det bara för att blåsa upp sig själva,
som ett medel för att dra uppmärksamhet till sig.
De lärde ut Guds lag, men sedan tog en annan lag över deras egen och därför kallades de hycklare
och huggormsyngel.
Matteus 23:28
Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga,
men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.
Matteus 23:33
Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna?

Det egentliga syftet med lydnad till Guds bud, är att älska Gud och din nästa (1 Johannes 5:2-3),
att ödmjuka oss och göra oss mindre viktiga, inte älska oss själva och upphöja oss själva.
Det är vad Mose skrev och det hade fariséerna missat.
Författaren av Psalm 119 hade däremot verkligen förstått vad det handlade om.
Det är anledningen till varför det judiska ledarskapet hade sådana problem med Yeshua och hans
lärjungar. Eftersom Han undervisade om lagens verkliga syfte, Guds lag som givits genom Mose.
Det Judiska ledarskapet ansträngde sig för att försöka skydda sina falska, religiösa vägar som var emot
Mose lag. De började även förfölja Paulus, precis som de tidigare gjort med Yeshua och kom med falska
anklagelser om att han undervisade mot Mose lag.
Apostlagärningarna 21:20-24
När de hörde det prisade de Gud och sade: "Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som
har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar
ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de inte skall omskära sina barn
eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får under alla förhållanden höra att du har kommit.
Följ därför vårt råd. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta dem med dig och rena dig
tillsammans med dem och betala för dem, så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att
förstå att inget av det som de har hört om dig är sant, utan att du själv håller fast vid lagen och
lever efter den.
Lägg här märke till hur sant troende är nitiska för Guds lag och att Paulus anklagas för att ha glömt
Mose undervisning. Jakob fastslår att anklagelserna mot Paulus är falska, att Paulus håller och lär hela
lagen som gavs genom Mose. Lägg märke till detta, det här är mycket viktigt; Jakob fastslår att man
skall vandra efter Guds lag och hålla dess bud (Apostlagärningarna 21).
Om Jakob säger att Paulus verkligen höll och lärde vad Mose skrev och eftersom Paulus fortsatte att
följa Jakobs rekommendationsbrev för att bevisa att han inte undervisade mot Mose lag, finns det bara
tre möjliga slutsatser vi kan dra av detta.
Antingen var Jakob och Paulus;
1) Lögnare
2) Galningar
3) Ärliga
Jakob säger igen att ”vandra i rättfärdighet” innebär att hålla Mose lag.
Detta kunde också innebära att Jakob menar att om man inte underordnar sig Mose lag, så går ens
vandring åt fel håll.
Om vi vill anklaga Paulus och Jakob för att vara lögnare så måste vi gå till rätta med oss själva.
För den som är övertygad i sin uppfattning om att Paulus brev talade mot Mose lag och anser att han
tydligt lär mot vad Mose skrev, kommer att bli en aning förvånade.
Det är därför Petrus utfärdar en varning om att Paulus brev kan vara svåra att förstå, att de lätt kan
misstolkas och leda till laglöshet (2 Petrus 3:15-17 ).
Det finns många som idag läser Paulus brev och kommer med samma anklagelser mot honom som
fariséerna.

Det är helt enkelt en oöverträffad ironi och nästan humoristiskt om det inte vore ett så allvarligt misstag.
Händelsen i Apostlagärningarna 21 var inte en unik situation för Paulus.
Angreppen på honom för att han undervisade mot Mose lag var obevekliga, precis som de är idag.
Paulus bara fortsätter att få ta emot samma falska anklagelser.
Apostlagärningarna 24:13-14:
Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Men det bekänner jag för dig
att jag enligt 'den vägen' som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror
på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.
Apostlagärningarna 25:7-8:
När Paulus kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde
många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. 8 Paulus försvarade sig och sade:
"Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig."
Allt de ansåg sig behöva göra var att läsa Paulus brev för att bevisa att de hade rätt i sina anklagelser
mot honom. Det är vad många lär och gör idag också. Om du tror att vad Mose skrev är föråldrat och
avslutat, läs då vad Paulus säger i sina brev.
Tror du inte att fariséerna hade tänkt på detta i sina anklagelser?
Om Paulus brev verkligen talat emot vad Mose skrev, då skulle det judiska ledarskapet få grava bevis
för sina anklagelser mot honom. Hans egna brev skulle döma honom.
Men både Paulus och Jakob säger att använda hans brev på ett sådant sätt, är att komma med falska
anklagelser mot honom.
Det olyckliga faktumet är dock att många missförstår Paul's brev och missförstår även när de granskar
dem utifrån det första århundradets Hebreiska förhållanden i vilket de skrevs och var verksamma.
Fariséerna kunde inte använda Paulus brev till stöd för sina anklagelser om att han undervisade emot
Mose lag, eftersom de kände till den tidens debattklimat och det Hebraiska tänkandet.
När det judiska ledarskapet försökte sätta dit Paulus, började istället många judar att följa Yeshua och
Guds ord. De lämnade bakom sig mycket av de fel som konstaterats i den ”rena lärans” religiösa bagage,
extra pålagor som deras religiösa system lagt till Guds ord.
Det bevisar att judar som tror på att hela lagen och profeterna är sanna, kan också tro på och följa
Yeshua. Det var också vad som hände. Judar började följa Yeshua. De erkände honom som den utlovade
judarnas Messias.
Problemen om att missförstå profetia eller att bära på problematiskt religiöst bagage kunde lösas under
det första århundradet och så blev det för tusentals judar.
Samma problem som Paulus kämpade med, t.ex. religiösa belastningar eller missförstådda profetior,
finns fortfarande bland judarna idag. Detta har inte förändrats. Det finns fortfarande många judar som
inte gillar om du börjar ifrågasätta Talmud. De reagerar på samma sätt i dag som de gjorde mot Yeshua
och Paulus.
Även om du lyckas övervinna alla dessa problem, är det nästan säkert att du fortfarande kommar att
förspilla din tid. Till exempel finns det judar även idag som kallas Karaites, vilket betyder renläriga, som
inser de textmässiga problemen mellan Tanach och Talmud precis som Yeshua gjorde.
Men de accepterar Honom fortfarande inte.

Även när de stora hinder som fanns under det första århundradet är borttagna, avvisar Talmud Honom
fortfarande.
Varför?
I dag ser vi ett nytt problem.
Kom ihåg att alla anklagelser mot Yeshua, Stefanus och Paulus, då tydligt sades vara falska anklagelser?
• Beskyllningar om att vad Mose skrev hade ändrats?
• Beskyllningar om att Yeshua kom för att ändra Guds lag?
• Den falska anklagelsen att Paulus undervisade mot Mose lag?
Under det första århundradet, när det judiska ledarskapet kom med sådana anklagelser,
förklarades de vara falska.
Idag är det tyvärr vanligt att kristendomen kommer med exakt samma anklagelser mot Yeshua och
Paulus. De kallar dem för SANNA anklagelser. Man kan bli ganska förolämpad av detta.
Eller man kan säga, vad då då! Vad spelar det för roll?
Jo det har stor betydelse om du vill att en judisk person skall lära känna sin judiske Messias.
Om du inte bryr dig om ifall judarna känner sin judiske Messias Yeshua eller inte, så har du kanske rätt,
då kanske det inte spelar någon större roll.
Men om vi verkligen menar allvar när det gäller evangelisation till Guds utvalda folk, så har vi ett
problem som vi måste ta itu med.
Det finns fortfarande en stor fråga som kommer att förhindra en judisk person från att känna till sin
judiske Messias så länge som de vet och tror att gamla testamentet till 100% är sant.
En jude som inte tror att den främre delen av Bibeln är sann, har inte detta problem.
Men så länge som de tror på och känner lagen, profeterna och skrifterna, ska du inte ha något större
hopp om framgång med en traditionell kristen presentation av Jesus till en jude.
Vill du veta varför?
Detta är ingen liten fråga.
Det finns miljontals människor i världen som tror att den främre halvan av Bibeln är sann, men
fortfarande förnekar den judiske Messias Yeshua.
Varför?
Under det första århundradet och ett par århundraden därefter, kom miljontals judar att lära känna
Messias. Men till största delen sker inte detta idag, inte heller har det skett i någon större utsträckning
under de senaste 1700 åren. En jude som väl känner till Skrifterna kommer med största sannolikhet att
avvisa den kristna presentationen av Yeshua. De har inget val.
Varför?
Svaret är både upprörande och rent av kränkande för vår nuvarande traditionella kristna lära.
Vi gillar inte detta svar, men vi kan inte heller förneka sanningen.
Miljontals judar kommer p g a detta aldrig att få lära känna sin Frälsare.

Orsaken till att så många judarna förnekar "Jesus" när han presenteras för dem, beror på att Gud har sagt
till dem att inte acceptera "Jesus."
Låt oss förtydliga detta;
Gud sade till den som tror att Gamla testamentet är sant och att inte tro på den traditionella presentation
av Jesus. Innan du nu skriker hädare och slutar läsa, låt oss tillsammans pröva vad Guds ord säger.
Kom ihåg vad vi sagt tidigare.
Under det första århundradet, undervisade och praktiserade Yeshua, Stefanus och Paulus Mose lag.
Judiska ledare hade den uppfattningen att man inte endast kunde klara sig med Guds ord utan också
hade behov av att följa Talmud. Alltså hade de judiska ledarna kommit med anklagelser mot Yeshua,
Stefanus och Paulus att de alla undervisade mot Mose lag. Det var naturligtvis falska anklagelser.
De undervisade enbart från Mose lag.
Om Paulus skulle ha undervisat mot Mose lag, skulle inte en enda jude någonsin ha trott honom.
Judarna vet att Gamla testamentet är sanning. De anser också att Gud menade vad han sa.
Gud sa att inte tro på någon som försöker förändra Guds lag. Han sa att det är en falsk profet.
Judarna tror Gud när Han lät Mose skriva det Gamla testamentet och därför kan man inte tro på den
kristna presentationen av Jesus eller Paulus. Anledningen till detta är att den kristna presentation av
Jesus och Paulus lär att Jesus kom för att skapa en ny religion, kristendomen, och att det finns nya bud
och de gamla har tagits bort.
5 Moseboken 13 lär att om någon profet uppstår och förleder dig att gå efter något annat bud än de bud
som redan var givna genom Mose, så är det samma sak som att följa avgudar, även om deras tecken,
underverk, och visioner ser riktiga ut.
Om vi presenterar Yeshua, eller Paulus, som utförde mirakel och hade verkliga visioner, tecken och
under, men också kom med andra bud än Mose lag, måste en jude avvisa honom direkt som falsk utan
att tveka. Inte för att de är envisa, okunniga, stolta eller något liknande.
Varför?
Eftersom de tror att den första hälften av Bibeln är sann!
5 Moseboken 13:1-5
Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller
under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:
"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte
lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för
att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. HERREN, er Gud,
skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom
skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till. Men den profeten eller den som har drömsyner
skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land
och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din
Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.
Så här i 5 Moseboken 13, står det klart och tydligt. Om någon profeterar, gör tecken och underverk, men
samtidigt lär ut något som orsakar folket att gå bort från eller skilja sig från de bud som gavs genom
Mose, skall han anses som ond ibland er.

På det sätt den traditionella kristendomen presenterar Jesus och Paulus, för att fylla sina syften med hela
Nya testamentet, har judarna inget annat val än att betrakta Jesus och Paulus som falska profeter.
Inte för att de var falska, men eftersom kristen undervisning lär att Guds lag har ändrats.
Miljontals judar kommer aldrig att få lära känna sin Frälsare på grund av detta.
De kommer aldrig att få veta välsignelsen med det nya förbundet, där samma lag (Jeremia 31:31-33)
ska skrivas i våra hjärtan, inte en ändrad lag, och det vet de.
De har läst profeterna. I enligt med Hesekiel 36:26-27, är Anden tänkt att leda dem in i sanningen
(Psaltaren 119:142) till Guds lag, inte en ande som leder dem bort från Guds lag.
Det är deras tro på Gamla testamentet som Guds sanning, i kombination med en missuppfattning av
Paulus, som förhindrar deras tro på att Nya testamentet är sant.
Även Paulus och Jakob försvarade sig mot sådana missuppfattningar och Petrus varnade oss i förväg om
att Paulus brev mycket lätt kunde missförstås, vilket lätt kunde leda till laglöshet (2 Petrus 3:15-17 ).
5 Moseboken 13 fortsätter med att befalla de judar som bestämmer sig för att inte följa andras bud, de
som avskaffar ett jota eller något annat ur Mose lag (Matteus 5:17-19).
Utan att istället fortsätta att uppfylla Guds lag, att till fullo predika den, precis som Yeshua gjorde,
genom att leva ut den och beskriva den som vägen, sanningen och livet, till en perfekt frihet,
som Ordet kommen i köttet gav oss. Det är vi också kallade till;
5 Moseboken 13:17-18
Låt inget av det tillspillogivna fastna i dina händer, så att HERREN vänder sig ifrån sin glödande
vrede och visar dig barmhärtighet och förbarmar sig över dig och förökar dig, så som han med ed
har lovat dina fäder, när du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans bud
som jag i dag ger dig och gör det som är rätt i HERRENS, din Guds, ögon.
Orsaken till att judarna avvisar Yeshuas och Paulus är att de flesta kristna fortsätter med samma falska
anklagelser mot dem. Judarna måste tro att Guds ord är sant. Det har Gud sagt dem i sitt Ord.
Det är också vad de tror.
Man skulle också kunna tro att de flesta kristna också förkastat de falska anklagelserna mot Yeshua och
Paulus, eftersom det av vissa kristna personer sägs att Gamla testamentet också är sant.
Men 5 Moseboken 12:31 är ett problem.
Gud har tydligt sagt att vi inte skall tillbe honom på samma sätt som de falska solgudarna dyrkades.
Han hatar deras metoder, traditioner och solgudens helgdagar. Även om vi av någon anledning
accepterar dessa traditioner med jul och påsk, sa Gud klart och tydligt att inte observera deras dagar eller
deras sätt att tillbedja.
5 Moseboken 12:31
Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN
och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära.
Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.
Det bör vara förståeligt när Gud säger till oss att inte tillbe Honom på hedningarnas vis
och på deras tider. Detta skall vi rätta oss efter, eftersom vi bara ska tillbe Gud på det sätt Han vill bli
tillbedd, inte som vi vill. Men judarna vet mycket väl att helger som jul och påsk är falska solgudars
högtider och på ett vidrigt sätt införlivats i kristna gudstjänst-traditioner, allt med avsikt att tillbe Gud,
men nu istället dyrkar solgudarna utan att de flesta är medvetna om det.

Problemet är bara att judarna vet att Gamla testamentet är sant.
Alla framgångsrika försök att närma sig en jude med det kristna budskapet skulle ta slut här.
Detta skulle snabbt bli besvikelse nr 2 för den kristne missionären.
Problemet för en kristen missionär är att han inte kan ändra judarnas tro, den står i Bibeln.
Någon encyklopedi bekräftar att traditioner från Saturnalia, Mithraism och andra solgudar har antagits
av traditionell kristendom och förklarats heliga, inte av Gud, utan av människor.
I detta fall är det ändå lite skillnad på vad judarna gjorde genom att skapa Talmud som ändå var en del
av deras traditioner.
Judarna ser hyckleriet, motsägelserna i den kristna religionen.
Därmed har vi miljontals judar som inte känner sin Messias eftersom så många kristna fortfarande håller
på med falska anklagelser mot Yeshua och Paulus och även införlivat solgudsdyrkan, dagar och
traditioner i sin dyrkan av Gud.
Även nästa vers är ännu ett skäl till varför en jude, som anser att den främre delen av vår Bibel vara
sann, inte kan acceptera den kristna versionen av Yeshua och Paulus.
5 Moseboken 12:32
Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa.
Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.
Yeshua kunde inte lägga till eller ta bort något från Mose lag, då skulle han helt enkelt bryta mot Guds
bud, begå en synd. Det skulle vara mycket illa för någon som påstås vara ett syndfritt offer.
Vi kan inte heller presentera Paulus som en syndare. Han kunde inte undervisa om något som lagts till
eller dragits ifrån i Guds lag. Det är helt obegripligt för judarna som anser att den första delen av Bibeln
är sanning. Det finns ett dussin andra problem som alla leder till en falsk förståelse av Yeshua och
Paulus som berör Mose lag. Men detta är bara några av problemen.
Kanske kommer det judiska folket en dag att få ett allvarligt intresse efter befrielse när vi kan ge en
verklig och sann bild av både Yeshua och Paulus. Än i dag försvarar sig Paulus i Apostlagärningarna
mot sådana falska anklagelser, och Petrus varnar oss fortfarande för hur lätt det är att missförstå Paulus
brev, missförstånd som leder till laglöshet.
Anklagelserna mot Stefanus är fortfarande lika falska idag som de var under det första århundradet.
Yeshua kom inte för att ändra något i Mose lag, Han kom för att fullborda den!
Alla Guds bud ska efterföljas av samma anledning, eftersom vi älskar Gud (1 John 5:2-3)
• Därför att Guds vägar är perfekta (Psaltaren 19:7-11)
• Eftersom Guds vägar ger frihet från synden (Psaltaren 119:44-45, Jakob 1:25)
• Eftersom Guds vägar är sanning (Psaltaren 119:42)
• Eftersom Guds vägar är ljuset på vår stig (Ordspråksboken 6:23)
Vi kunde hålla på länge om varför Guds lag är en sådan välsignelse.
Läs Psaltaren 119, han visste vad han talade om!
Vi är alla frälsta av nåd genom tro. Kom ihåg att vi är frälsta av nåd! På grund av vår tro på Guds ord,
som är Kristus, vår Messias. Om vi verkligen tror att Guds ord är sant, kommer det att märkas i vårt
beteende. Den första delen av Bibeln är också Guds ord!

Lydnad till Guds lag är en produkt av vår tro och ett bevis för att vi tror. Det är en gåva som Gud ger
oss, en perfekt instruktion. Det finns ofta en förvirring om att Mose lag aldrig var avsedd för någon
annan än de som hade en genetisk härstamning till Israel.
Mose skrev att det är en Guds lag för alla, för den sanne Israeliten och även för den utlänning eller
hedning som inympats i Israel genom tron.
4 Moseboken 15:15-16
Inom församlingen skall samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga
från släkte till släkte. Som det är för er, så skall det vara för främlingen inför HERRENS ansikte.
Samma lag och samma rätt skall gälla för er och för främlingen som bor hos er."
(2 Mos12:19) (2 Mos 12:38) (2 Mos12:49) (3 Mos 19:34) (3 Mos 24:22) (4 Mos 9:14)
(4 Mos 15:15-16) (4 Mos 15:29) (ie: Rut (42:6) (60:3) (Matt 5:14) (Ef 2:10-13) (Apg 13:47)
Rom 11:16-27) (Jer 31:31-34) (Hes 37) (1 Joh 2:10) (1 Joh 1:7)
Det finns inget sådant som en Guds lag för judar och en annan Guds lag för hedningar.
Han har inkluderat alla i sina perfekta instruktioner, så att ingen kan känna sig utanför.
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#

