
 
 

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

“The Least, the Greatest and the Defiant.” 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. 

 

 

Den minste, den störste och de motsträviga 

 
Då och då har vi personer som kontaktar oss om att en nära anhörig har avlidit men den personen ville 

inte söka svar i Torahn. Frågan är vanligen;  

"Min mamma var en hängiven kristen, men hon dog för 10 år sedan.  

Att hon inte följde Torahn, innebär det att hon inte kommer till himlen?"  

Med denna fråga i åtanke, låt oss läsa 5 Mos; 
 

4 Moseboken 15:22-26  

Om ni försyndar er och inte håller alla dessa bud, som Herren kungjorde för Mose  

allt det som Herren befallde er genom Mose, från den dag då Herren gav sina befallningar  

och allt framgent, släkte efter släkte, - om det skedde av misstag utan att menigheten visste det, 

skall hela menigheten offra en ungtjur som brännoffer, till en ljuvlig doft för Herren, 

med matoffret och drickoffret på föreskrivet sätt, och likaså en bock till syndoffer.  

Och prästen skall bringa försoning för hela Israels menighet, och de skall få förlåtelse.  

Det var en synd av misstag, och de har burit fram sitt offer, ett eldsoffer åt Herren och sitt 

syndoffer inför Herrens ansikte för sitt misstag. Hela Israels menighet och främlingen som bor 

ibland dem skall få förlåtelse, ty hela folket hade del i synden som skedde av misstag. 

 

Hela Israels samhälle och utlänningarna som bodde ibland dem blev förlåtna, eftersom alla människor 

varit inblandade i oavsiktliga fel. Vi ser här att om hela samhället inte följer lagen - på grund av 

okunnighet, är de heller inte ansvariga, eftersom de inte lyder av trots, utan har blivit instruerade i vad 

man ska göra för att följa Guds bud. Men låt oss gå lite längre ner; 

 

4 Moseboken 15:29-31  
Både för den infödde bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem  

skall samma lag gälla när någon begår en synd av misstag.  

Men den som begår något med berått mod, vare sig han är infödd eller främling,  

han hånar Herren och skall utrotas ur sitt folk. Eftersom han har föraktat Herrens ord  

och brutit mot hans bud, måste han utrotas. Hans missgärning vilar på honom."  

Så vi ser en skillnad mellan den som inte lyder av okunnighet och den som inte lyder av trots.  



Således kommer alla som inte har följt Torahn av okunnighet inte att bli avvisade. I dessa verser som 

finns här i 4 Mos, ser vi tre olika kategorier som människan hamnar in. De som lyder. De som är olydiga 

på grund av okunskap och de som inte lyder p g a trots. Se vad Jesus säger; 

 

Matteus 5:19  
Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i 

himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. 

 

Vid första anblicken verkar det som om Jesus säger att det är OK att inte följa lagen. Du blir bara 

betraktad som den minste i himmelriket. Men om du väljer att följa den, kommer du att vara stor.  

Men är det verkligen vad han säger? Problemet med detta är att han gör ett definitivt uttalande som inte 

kan ignoreras; 

 

Matteus 5:20  
För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas,  

kommer ni aldrig in i himmelriket.   

 

Nu ser vi ett villkor och om det inte uppfylls, kan vi inte komma in i riket. Detta villkor är att vår 

rättfärdighet måste överträffa fariséernas rättfärdighet. Fariséerna levde efter sina egna regler och inte 

efter Guds. För att få veta mer om detta, se vår undervisning med titeln; De laglösa fariséerna.  

För att fullfölja sina egna lagar, förkastade de Guds lag. Det är förkastandet av Guds lag, hans eviga 

Ord, som ger upphov till dom. Fariséerna var mer än bara bekanta med Guds lag. De kunde den utantill, 

och la till sina lagar i den. Därefter ansåg de att det de lagt till, hade lika eller ännu större  

värde än Guds lag. 

 

Här ser vi att Jesus faktiskt hänvisar till 4 Mos 15. Minst i riket är den som inte lyder på grund av 

okunnighet. Medan den största är den som lyder genom kunskap om sanningen. Fariséerna som 

förkastade Guds lag genom att skapa sina egna lagar är utestängda. Så om en nu troende dör utan 

kunskap om lagen, då tillhör han de den första gruppen som nämns i 4 Mos 15, om han nu inte fälls för 

olydnad, eftersom han inte hade någon kunskap om lagen. Men om en nutida troende har fått veta 

sanningen om Guds Ord, som Jesus själv undervisade och sedan vägrar att lyda, ses det som uppror och 

trots. Således placeras de i gruppen med trotsiga som nämns i 4 Mos 15. Vi säger inte detta med lätthet. 

I själva verket berör det oss mycket när man fått höra sanningen om lagen och sedan helt enkelt 

använder människors läror och traditioner för att försvara sin synpunkt. Genom att göra detta, ignorerar 

de Guds eviga ord. 

  

De är omedvetna om det faktum att Jesus pratar till dem när han säger att deras rättfärdighet måste 

överträffa fariséernas. Fariséerna följde sina egna läror och traditioner som gått i arv till dem. De gjorde 

detta genom att lägga till i lagen. Många gör samma sak idag, följer sina egna läror och traditioner som 

har gått i arv. Men de gör det igenom att ta bort från Guds lag. Med detta i åtanke, jämför gärna de 

verser som talar om för oss att inte lägga till eller ta något ifrån lagen på samma sätt som fariséerna 

gjorde; 

  

5 Moseboken 4:2  

Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla Herrens, 

er Guds, bud som jag ger er. 

  

 

5 Moseboken 12:32  

De%20lagl%C3%B6sa%20faris%C3%A9erna


Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa.  

Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån. 

 

Samma verser som ger oss kommandot att inte lägga till Guds lag som fariséerna gjorde, ger oss också 

kommandot om att inte ta något ifrån det, som många pastorer gör i dag. Den gemensamma nämnaren är 

att trotsa Guds lag och följa människors läror och traditioner. Det lämnar oss med en rättfärdighet som 

Jesaja kallar "smutsig klädsel” (Jesaja 64:6). Ty det är endast Guds rättfärdighet att han vill att vi ska 

leva av. Inte rättfärdighet från människors läror och traditioner. Hans rättfärdighet beskrivs för oss 

 i 5 Mos;  

 

5 Moseboken 6:25  

Det skall vara vår rättfärdighet, att vi noga följer alla dessa bud inför Herrens,  

vår Guds, ansikte så som han har befallt oss. 

  

Hans rättfärdighet uppnås enbart genom tro:  

 

Romarbrevet 3:22  

en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. 

Här finns ingen skillnad. 

 

Romarbrevet 10:6-8  
Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta:  

Vem ska stiga upp till himlen? – alltså för att hämta ner Kristus – eller:  

Vem ska stiga ner i avgrunden? – alltså för att hämta upp Kristus från de döda.     

Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta,  

alltså trons ord som vi predikar. 

 

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; http://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/

