"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen “Weightier Matters.”
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och
diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att
undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyte av denna video med den text som följer nedan."

Det viktigaste
Att lyda ett bud kan ibland betyda att vi bryter ett annat. Är det acceptabelt?
Vad betyder det när vi ser frasen "det viktigaste" i Skriften?
Är inte alla synder likvärdiga i Herrens ögon?
Detta är allvarliga frågor med allvarliga konsekvenser, beroende på hur man ser på dem.
Så låt oss pröva begreppet "det viktigaste" mot vad Skriften säger och se vad vi kommer fram till.

Vad är det viktigaste?
Matteus 23:23
Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin
men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten.
Ni borde göra det ena utan att försumma det andra.
Vi börjar med meningen "det viktigaste" här i Matteus 23, den enda plats i Skriften där denna fras
förekommer. Det grekiska ordet är βαρύτερα (barutera), som härrör från βαρύς (barus) vilket innebär
"tungt vägande" eller "viktigt" beroende på i vilket sammanhang det förekommer.
Här i Matteus 23 handlar det inte om fysisk vikt, vilket lämnar oss med det som betyder att något är
"viktigare". Så från denna vers ser vi att Jesus anser att rättvisa, barmhärtighet och trofasthet är av
större betydelse än att ge tionde av mynta, dill och kummin.
Observera dock att tiondegivandet fortfarande är viktigt, men inte lika viktigt som rättvisa,
barmhärtighet och trofasthet.
Vad är det då som är större än tiondegivandet? Enligt Jesus är rättvisa, barmhärtighet och trofasthet
av större betydelse för Skaparen, men vad betyder det egentligen?
Ordet för "rättvisa" är här på grekiska κρίσιν (krisin).
Detta ord bär på en mening av dom mellan rätt och fel i juridisk mening.
Ordet "nåd" är ἔλεος (eleos), vilket betyder barmhärtighet, medlidande, eller medkänsla.

Slutligen kommer ordet för "trofasthet" πίστιν (pistin) från det grekiska ordet πίστις (pistis) som
betyder tro eller en fast övertygelse om något.
Så att göra en rätt bedömning, att ha medlidande med sin nästa och en stark tro eller övertygelse, är
viktigare för vår Skapare än tiondegivande av mynta, dill och kummin.
Men frågan kvarstår: Hur gör man rätt bedömning?
Svar: Torahn, Guds undervisning, lagen om du så vill, i Gamla Testamentet, säger oss allt
om vad som är rätt och fel. Den skall vara vårt rättesnöre!

Psaltaren 119:1-4
Saliga är de som vandrar i fullkomlighet,
de som lever efter Herrens undervisning.
Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som av allt hjärta söker honom,
de som inte gör det som är orätt
utan vandrar på hans vägar.
Du har givit dina befallningar
för att de ska hållas med all kraft.
Lägg märke till vers 3:
de som inte gör det som orätt utan vandrar på hans vägar.
Att inte vandra på Hans vägar är att göra orätt.
Att vandra på Hans vägar jämförs med att älska Gud i 1 Joh 5:3.
1 Johannes 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Hur visar vi medlidande med vår nästa?
Vi ska älska dem så som det beskrivs i Torahn och bekräftats av Jesus själv.
Var inte hämdlysten och hys inte agg:
3 Moseboken 19:18
Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk,
utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är (YHWH) Herren.
Älska varandra såsom Jesus gjorde:
Johannes 13:34
Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra.
Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Var goda, barmhärtiga och förlåtande:
Efeierbrevet 4:32
Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra,
så som Gud i Kristus har förlåtit er.
1 Petrus 3:8
Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek,
barmhärtighet och ödmjukhet.

I Romarbrevet 12 finns fler råd om hur vi bör leva.
Hur yttrar sig vår tro?
Genom att tro, att helt överlåta sig till och lita på Gud och hans Ord (Hebr 11:1, 6 och Jak 2:18).
När vi nu har gått igenom vad det innebär att göra rätt bedömningar, ha förbarmande (medkänsla)
och tro, kan vi gå vidare.
Vad är "det viktigaste"?
Jo, det är det som har att göra med att fatta rätt beslut i enlighet med Torahn, att älska Gud, älska vår
nästa och ha tro på Guds ord (utan tro är det omöjligt att behaga Gud och ingen frälsning finns).
Låter detta bekant?

Matteus 22:36-40
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade:
"Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ
och av hela ditt förstånd.
Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det:
Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."
Det största och viktigaste budet är att älska Gud.
Det näst viktigaste budet är att älska din nästa såsom dig själv.
Så vi ser att "det viktigaste" är älska Gud, älska våra medmänniskor och ha tro.
Detta är de viktigaste begreppen att tänka på när vi tittar på mer Skriftställen som visar på vad som
var det viktigaste för Jesus.
Matteus 12:1-4
Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten.
Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.
Men fariseerna såg det och sade till honom:
"Se! Dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten."
Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga?
Han gick in i Guds hus och de åt skådebröden, som varken han eller de som var med honom
fick äta utan bara prästerna.
Matteus 12:5-7
Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå
är oskyldiga? Jag säger er: Här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta
betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga.
Matteus 12:10-12
Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus:
"Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville nämligen ha något att anklaga honom för.
Han svarade dem: "Vem av er har skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller
ner i en grop, och det också på sabbaten? Hur mycket är inte en människa värd än ett får!
Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten."
Lukas 14:2-5
Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. Jesus frågade de laglärda
och fariseerna: "Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet?" Men de teg.

Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå. Och han sade till dem:
"Om någon av er har en son eller så brar en oxe som faller i en brunn, skulle han då inte
genast upp honom även om det vore sabbat?"
Vi har här fyra exempel där Jesus hade för vana att visa vad Torahn säger är viktigt, men det fanns
tillfällen där något viktigare inträffade som verkade bryta mot Torahn, vilket är detsamma som synd.
Vi vet också att Jesus inte kunde ha syndat och fortfarande varit det perfekta offret och därmed
Skaparens möjlighet för vår frälsning. Så vad gör vi när två Torahbud förefaller att motsäga
varandra?
Vi har tittat på det som är "det viktigaste" tidigare. Kommer du ihåg vad det var?
Att fatta rätt beslut efter Torahn, (som är detsamma som att älska Gud), älska vår nästa och ha tro.
Låt oss tillämpa dessa principer på några av de situationer som vi just läst.
Tillämpning av det viktigaste
Vi börjar med Matteus 12, där Jesus berättar om hur David åt av skådebröden när han var hungrig.
Detta bröd var endast avsett för prästerna, enligt Torahn.
Men ändå ser vi inte att Kristus dömde David för detta.
Varför? Vad var "det viktigaste" här?
Att spara brödet som var avsett endast för prästerna eller rädda David och hans män?
I detta fall vägde mänskligt liv tyngre (älska din nästa) än att spara brödet till prästerna.
I Matteus 12 påpekar Jesus att de levitiska prästerna var skyldiga att sköta templet varje dag,
även på sabbaten. De fick inte fira sabbat som alla andra gjorde.
För folket var det dödsstraff att inte vila på sabbaten.
Varför skulle prästerna hållas utan skuld? Vad var det tyngst vägande skälhet?
Att älska Gud genom att hålla templet heligt för YHWH Herren och sköta den dagliga omvårdnaden
av det för Israels folk (älska din nästa), vilket var av större vikt än prästernas sabbatsvila.
I Matteus 12:10-12 säger Jesus till fariséerna, att även de skulle hjälpa ett djur som hade fallit i en
grop på sabbaten. För dem som inte är så bekanta med Torahn, säger den att din broders åsna eller
oxe måste få hjälp om de fallit på vägen (5 Mos 22:4). Detta krav förefaller strida mot sabbatsvilan,
men inte enligt Jesus.
Den "tyngre vägande" orsaken är att visa kärlek till din nästa och djuret, genom att hjälpa dem (att
göra gott), även om det innebär att bryta mot budet att vila på sabbaten.
Börjar du se mönstren här och hur "det viktigaste" fungerar?
Det är mer viktigt att visa kärlek än att följa buden bokstavligen.
Det kan sägas att lagens sanningen är viktig, men andemenigen i lagen visar oss på
tyngre vägande anledningar.
Andemeningen i lagen är den egentliga avsikten med lagen, orsaken till att Gud gav oss sin Torah
eller undervisning. I de tidigare givna exemplen om andemeningen i lagen, när det kommer till att
älska Gud och vår nästa, är dessa större än lydnad till buden. Det är viktigare att göra gott (precis
som Jesus sa) än det är att vila.

Andemeningen bakom sabbatsvilan är att vi som människor behöver vila från vårt arbete en dag i
veckan. Sabbaten är till för människan. Men att visa kärlek och omtanke är "viktigare" än vårt behov
av sabbatsvila. Låter inte detta klarsynt?
Vi har nu fastställt vad "det viktigaste" är, hur det fungerar och hur det skall tillämpas i våra liv.
Frågan som återstår är huruvida all synd betraktas lika inför vår Skapare. Vi beskriver detta mer
djupgående i vår undervisning med titeln Are All Sins Equal? men vi berör det kort här.

Är all synd jämförbar?
Vi har sett att det finns "det viktigaste" när det gäller att lyda Torahn och därmed blir den naturliga
följden att det också bör finnas "det viktigaste" när det gäller synd. När vi tittar efter detta finner vi
att det finns en viss sanning i detta.
Det fanns vissa synder som har ett strängare straff än andra.
Till exempel när någon begick äktenskapsbrott innebar det dödsstraff efter två eller flera vittnens
utsago. Men om någon stal från en annan, fanns det en bestämmelse som sa att man skulle betala
tillbaka för det som stulits plus 20% tillägg.
Ett annat exempel är den oförlåtliga synd som nämns i Markus 3.
Markus 3:28-29
Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser,
hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse
utan är skyldig till evig synd."
Detta är en synd som är värre än de andra, en som inte kommer att bli förlåten.
Detta visar återigen att det finns åtminstone en synd som "väger tyngre" än andra.
För mer information om detta, se vår undervisning med titeln The Unpardonable Sin.
Som vi har sett finns "det viktigaste" oavsett om det gäller synder eller instruktioner för oss att följa
i Torahn. Vi måste vara väl förtrogna med Guds Ord så att vi verkligen vet vilken väg vi ska vandra.
Kanske det är en anledning till att vi är kallade att begrunda Guds ord natt och dag som David gjorde
i Psaltaren 119.
Det är Bibelns längsta kapitel och alla 22 alfabetiska verserna är en hyllning och lovprisning till
Guds Torah! Det vill säga till Herrens undervisning, bud, vittnesbörd, befallningar, stadgar,
rättfärdiga domslut, sanningens väg, kunskapens källa, rättfärdighetens ord, beskydd och
fullkomligt rent tal.
Vad vi måste tänka på i fråga om "det viktigaste", är Herrens befallningar, så att vi gör rätt
bedömningar i kärlek (rätt, inte fel), visar barmhärtighet mot vår nästa och dessutom ha en stark tro
och övertygelse om att Guds Ord är sanning.
När vi står inför ett beslut om vilket bud vi ska följa,
om två verkar vara motsägelsefulla, så måste vi helt enkelt försöka se andemeningen bakom.
Vi kan göra detta genom att titta på de olika åtgärder som vi gått igenom här.
Det ger oss möjlighet att veta vilken väg vi ska vandra.
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#

