
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“The Lawless Pharisees.” 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.” 

 

 

De laglösa Fariséerna 

  
Vad innebär det att vara "Fariseisk?" Det kan definieras som att vara en farisé eller hur? Så hur var då 

fariséerna? Vanligtvis får man veta att fariséerna följde lagen till punkt och pricka. De fokuserade inte 

sina liv på någonting annat än lydnad till lagen. Detta i sin tur resulterade i att de fokuserade på de yttre 

tingen och inte på det inre. Men är detta riktigt sant? Fokuserade fariséerna verkligen enbarat på lydnad 

till lagen? Vi vet att Yeshua tillrättavisade fariséerna på flera områden, så hur var då fariséerna i vår 

Frälsares ögon? Låt oss titta på vad han sa om dem och även till dem. 
 

Markus 7:8-13  
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." 

  

Här möter vi Kristus själv när han anklagade fariséerna för att försaka Guds lag och följa sina egna 

traditioner. La du märke till det? De följde sina egna traditioner.  

Vad mer säger vår Frälsare om fariséerna?  

 

Matteus 23:2-3  
På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla,  

men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. 
  

Här befaller han sina lärjungar att vara lydiga fariséernas lära. De undervisade från Mose lag.  

Men han instruerar dem samtidigt att inte ta efter deras gärningar. Vad var det då de gjorde?  

De praktiserade inte vad de predikade, Mose lag. Han kallade fariséer och skriftlärda för hycklare.  

Oj då! Så här ser vi att de predikade lagen, men följde den inte. I samma text han kallar dem "blinda 

ledare" och "dårar." Det är intressant att notera att fariséerna var väldigt noga med tionde men de brydde 

sig inte så mycket om resten av lagen: 



 
 

Matteus 23:23-24  
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men 

försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni 

göra utan att försumma det andra. Ni blinda ledare! Ni silar mygg och sväljer kameler. 
  

De betonade tiondegivandet, men resten av buden brydde de sig inte så mycket om. Hur kunde de göra 

så och hur skulle det ge sig uttryck idag? Det tål att tänka på. Tänk på vad Kristus själv sa till sina 

lärjungar om rättfärdighet:  
 

Matteus 5:20  
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni 

inte komma in i himmelriket. 
  

Detta är verkligen skrämmande! Kom ihåg att de undervisade från Mose lag, men följde den inte.  

Den här versen talar om för oss att fariséernas rättfärdighet inte var Faderns. Den säger oss också att 

fariséerna inte kunde komma in i himmelriket och om lärjungarna inte betedde sig bättre än fariséerna 

skulle inte de heller komma in. Varför? Eftersom de eftersträvade en rättfärdighet som skapats av 

människor och inte den som kommer från Fadern.  
 

Johannes 7:19  
Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen… 

 

Fariséerna var förvaltare av lagen men de ville inte leva efter den. Så att vara Fariseeisk är att vara en 

som övergivit Mose lag och istället strävar efter en annan rättfärdighet. Här ytterligare en sak innan vi 

avslutar. Titta på Matteus 5:20 en gång till: 
  

Matteus 5:20  
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni 

inte komma in i himmelriket. 
 

Vad är det egentligen Yeshua vill säga till oss här? Han talar om för oss att om vi inte strävar efter den 

rättfärdighet som Fadern ger oss, riskerar vi att inte komma in i himmelriket precis som fariséerna.  

Vi skall ha klart för oss att det inte enbart handlar om en gärningsbaserad frälsning. Det är en frälsning 

som genom vår tro lämnar efter sig bevis i form av gärningar. Fundera över vad Jakob säger: 
  

Jakob 2:17-19  
Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon:  

"Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa 

dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda 

andarna tror det, och bävar. 
  

Se vad han säger bara fem verser senare.  
 

Jakob 2:24  
Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 

 

 



 
 

 

Här ser vi att tron är roten och lydnaden dess frukt. Frukten är ett bevis på vad din tro åstadkommer och 

ett bevis på vad som är planterat i ditt hjärta, Guds eviga ord. Det är fröet och det som finns inom dig är 

vad som kommer att spridas ut från dig. Även om fariséerna predikade från Mose lag, levde de inte efter 

den som Yeshua sa i Matteus 23. 
  

Matteus 23:3  
Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla.  

Ty de talar men handlar inte. 
 

Vi skall ha klart för oss att detta är när Yeshua i slutet av sin jordiska tjänst, talar om för sina lärjungar 

att följa instruktionerna från Yahweh som ges i Mose lag. Vi har således att följa Herrens eviga 

instruktioner och inte de som är konstruerade av människor. Jag föreställer mig att frågan för oss idag är 

denna: Vilka är vår tids fariséer i vår Frälsares ögon? Är det de som visar sin kärlek till Fadern genom 

att sträva efter lydnad till lagen som gavs genom Mose och som Kristus själv var ett exempel på?  

Eller är det de som övergivit lagen och följer sina egna människokonstruerade regler och doktriner som 

de fått genom sina förfäder? Det är något för oss att tänka på.  
 

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# 

 


