"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Ask the Scriptures.” 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.”

Fråga Bibeln
Har du någonsin ställt en fråga om nägot i Bibeln och fått flera motstridiga svar?
Det är en ganska frustrerande upplevelse. Bibeln har inga motstridigheter, men människors förståelse av
Bibeln är inte alltid den bästa.
Kanske det säkraste sättet att svara på en Biblisk fråga är att låta Skriften själv tala.
Ju mindre kommentarer och ju mer av Guds ord, desto bättre.
Denna enkla studie ställer frågor och låter Skriften att fastställa svaret. Innan vi börjar, från gång till
annan kommer du att höra vår Frälsares hebreiska namn, Yeshua, användas i stället för den vanliga
översatta formen "Jesus." Det är bara för att få dig bekant med Hans rätta namn som användes under det
första århundradet.
Så, låt oss börja med frågorna och se vad Bibeln har att säga;
Fråga; Vad är synd?
Svar; 1 Johannes 3:4
Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen.
Fråga; Om vi älskar Gud, vad förväntar Han sig att vi ska göra?
Svar; Johannes 14:15
Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.
Fråga; Vad är kärlek enligt Bibelns definition?
Svar; 2 Johannes 1:6
Och detta är kärleken: att vi lever efter hans bud.
Detta är det bud ni har hört från början: att ni ska leva i kärleken.
Fråga; Vem har vi fått detta bud ifrån?
Svar; 2 Johannes 1:4
Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen,
efter det bud som vi har fått från Fadern.

Fråga; Är detta bud nytt? Och om inte, hur länge har vi haft det?
Svar; 2 Johannes 1:5
Och nu ber jag dig, min fru – det är inget nytt bud jag ger dig, utan det som vi haft från början –
låt oss älska varandra.
Fråga; Vilket budskap har vi hört från början?
Svar; 1 Johannes 3:11
Detta är det budskap som ni har hört från början: att vi ska älska varandra.
Fråga; När var början?
Svar; 1 Moseboken 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Fråga; Har Ordet verkligen funnits från början?
Svar; Johannes 1:1-5
I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till
av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.
Fråga; Hur ska vi älska Gud och vad betyder det att älska Gud egentligen?
Svar; 1 Johannes 5:3
Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.
Fråga; Är verkligen Guds lag eller Mose lag, som är samma sak, inte tunga att lyda?
Svar; 5 Moseboken 30:9-16
Herren, din Gud, skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig och då det gäller dina barn, avkomman
från din boskap och grödan från din mark. Ty så som Herren fröjdade sig över dina fäder, skall han åter
fröjda sig över dig och göra dig gott, när du lyssnar till Herrens, din Guds, röst och håller hans bud och
stadgar som är skrivna i denna lagbok, och vänder om till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av
hela din själ.
Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen,
så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det,
så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga:
"Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan
följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.
Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller dig att
älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må
leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer
för att ta det i besittning.
Fråga; Vad är vårt ansvar?
Svar; Predikaren 12:13
Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.

Fråga; Vi ska alltså hålla alla buden, och älska Gud och din nästa så som oss själva?
Svar; Matteus 22:37-40
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."
Fråga; Om vi älskar Honom, hur ska vi då relatera på rätt sätt till hans bud?
Svar; Psaltaren 1:2
utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt.
Psaltaren 119:35
Led mig på dina budords stig, jag älskar den.
Ordspråksboken 29:18
Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.
Fråga; Har Yeshua avskaffat eller tagit bort något bud från Guds lag?
Vad händer om vi undervisar och gör som han gjorde ?
Svar; Matteus 5:17-19
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.
Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen:
Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.
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.
För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas,
kommer ni aldrig in i himmelriket.
Fråga; Har Paulus avskaffat eller tagit bort något bud från Guds lag,
eller höll han med om Yeshuas undervisning?
Svar; Romarbrevet 3:31
Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.
Fråga; Hur kände Paulus för lagen? Tyckte han att lagen var en börda?
Svar; Romarbrevet 7:22
I min inre människa gläder jag mig över Guds lag
Fråga; Erkände Petrus och Jakob att Paulus följde, lärde och var lydig mot allt i Mose lag?
Svar; Apostlagärningarna 21:20-26
När de hörde det, prisade de Gud.
Sedan sade de till honom: "Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till
tro, och alla håller de strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar därute bland hedningarna
att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder.
Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit.
Gör därför som vi säger: Vi har fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans
med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig
är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit till
tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av
kvävda djur och sexuell omoral."
Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem.

Sedan gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras
fram för var och en av dem.
Fråga; När Paulus ständigt anklagades av fariséerna för att bryta mot Mose lag,
förtydligade han sig själv om vad han trodde, precis som det står i Apostlagärningarna 21?
Svar; Apostlagärningarna 24:13-14
och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för.
Men detta bekänner jag för dig: att jag enligt Vägen, som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så
sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.
Fråga; Sa Paulus att han följde och undervisade Mose lag när han anklagades för att inte
lära ut vad Mose skrev?
Svar; Apostlagärningarna 25:8
Paulus försvarade sig och sade:
"Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott."
Fråga; Om Paulus undervisade vad Mose skrivit, menade Mose då att det fanns en annan lag
för omvända hedingar?
Svar; 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."
Fråga; Om Paulus undervisade vad Mose skrev, undervisade han då samma lag för de omvända
Hedningarna?
Svar; 3 Moseboken 19:34
Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv.
Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud.
Fråga; Har HERREN verkligen menat att de omvända hedningarna ska följa samma Guds lag?
Svar; 3 Moseboken 24:22
En och samma lag skall gälla för er,
den skall gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet, ty jag är Herren, er Gud.
Fråga; Firade Paulus också Guds högtidsdagar (moedim)?
Svar; Apostlagärningarna 18:20-21
When they asked him to stay a longer time with them, he did not consent, but took leave of them,
saying, “I must by all means keep this coming feast in Jerusalem;
but I will return again to you, God willing.” And he sailed from Ephesus.
De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sade:
"Jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos.
Fråga; Frågan ställs igen. Firade Paulus också Guds högtidsdagar (moedim)?
Svar; Apostlagärningarna 20: 17
Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien.
Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen (Shavout).

Fråga; Undervisade Paulus de som blivit frälsta genom honom, att hålla Guds högtidsdagar?
Svar; 1 Korintierbrevet 5:7-8
Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade.
Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg,
inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.
Fråga; Ska vi låta andra döma oss för att vi håller Guds högtider, sabbater och matinstruktioner?
Firar vi dessa högtider därför att det profetiskt undervisats oss om vad som skall komma?
Svar; Kolosserbrevet 2:16-17
Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller
sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus.
Fråga; Följde Paulus också Kristi lag och undervisade om den?
Svar; Galaterbrevet 6:2
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
Fråga; Undervisade Yeshua något som skiljer sig från Faders bud?
Är Yeshua och Fadern densamme (med andra ord är det någon skillnad mellan Guds lag och Kristi lag?)
Svar; Johannes 10:30
Jag och Fadern är ett.
Johannes 8:28
Då sade Jesus till dem: "När ni har upphöjt Människosonen, då ska ni förstå att Jag Är och att jag inte
gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.
Johannes 8:19
Då frågade de: "Var är din Far?" Jesus svarade: "Ni känner varken mig eller min Far.
Hade ni känt mig, skulle ni också känna min Far."
Johannes 14:24
Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.
Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig.
Fråga; Vid den stora vedermödan, kommer Satan bara emot dem som har Yeshua Messias vittnesbörd,
eller även de som håller Guds bud?
Svar; Uppenbarelseboken 12:17
I sitt raseri mot kvinnan (Israel/församlingen) gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn,
dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu (Yeshua Messiach) vittnesbörd.
Fråga; Sa Yeshua att sanningens svärd skulle skapa fred eller uppdelning?
Svar; Matteus 10:34-38
Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan
svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin
svärmor, och var och en får sin familj till fiender .
Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än
mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig.
Fråga; Vad gör sanningens svärd med människor?
Svar; Lukas 2:35
Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras.

Fråga; Vad gör svärdet mer?
Svar; Hebreerbrevet 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger
tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.
Fråga; Vad sa Yeshua skulle hända om vi följer hans bud och vandrar på hans väg?
Svar; Markus 13:13
Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.
Fråga;. Vad menas med att “hålla ut?”
Svar; Uppenbarelseboken 14:12
Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
Fråga; Hur vet vi att vi känner Honom?
Svar; 1 Johannes 2:3-6
Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger:
"Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i
honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål.
Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.
Fråga; Ska vi som troende göra vad som är rätt i våra egna ögon eller följa efter vårt hjärta?
Eller ska vi helt enkelt följa Hans bud?"
Svar; 5 Moseboken 12:8
Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt.
Predikaren 11:9
Gläd dig, du yngling, i din ungdom, låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar.
Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser. Men vet att för allt detta kommer Gud att döma dig.
4 Moseboken 15:39
Ni skall ha sådana tofsar, och när ni ser dem skall ni tänka på alla Herrens bud och göra efter dem och
inte följa era egna hjärtan och ögon, som lockar er till otrohet.
Fråga; Borde vi vara noga med att inte lägga till eller ta bort från hans bud?
Svar; 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.
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.
Fråga; Ska vi tjäna, tillbedja och minnas Gud på samma sätt som avgudar blir dyrkade och ihågkomna?
Svar; 5 Moseboken 12:30
… se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig.
Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: "Hur dyrkade dessa folk sina gudar?
Jag vill göra på samma sätt."
Jeremia 10:2
Så säger Herren : Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen,
därför att hednafolkenblir skrämda av dem.
5 Moseboken 12:4
Ni skall inte tjäna Herren, er Gud, på deras sätt.

Fråga; Kommer Yeshua att ha samma bud under sin regeringstid när han återvänder ?
Svar; Jesaja 2:2-4
Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst
bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg
och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus.
Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar."
Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken
och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärdtill plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.
Fråga; Kommer vi att fira lövhyddohögtiden under Tusenårsriket ?
Svar; Sakarja 14:16-19
Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp,
år efter år, för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av
jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, Herren Sebaot, skall inget regn
komma över dem. Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, skall inte heller något regn
komma. Detta blir den plåga som Herren skall slå hednafolken med, de som inte drar upp för att fira
lövhyddohögtiden. Detta skall vara det straff som drabbar Egypten, ja, det straff som drabbar alla
hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.
Fråga; När Yeshua återvänder, finns det saker som Han avskyr, bland annat att vi äter orena mat,
som gris och skaldjur. Kommer detta att dömas av Honom?
Svar; Jesaja 66:15-17
Ty se, Herren skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind.
Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor.
Ty med eld och med sitt svärd skall Herren gå till rätta med alla människor,
och många skall bli slagna av Herren.
De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten,
de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger Herren .
Fråga; Kommer vi fortfarande att fira nymånadsdagar och sabbater under Tusenårsriket
och även in i evigheten?
Svar; Jesaja 66:22-23
Ty liksom de nya himlarna och den nya jorden, som jag skapar, blir bestående inför mig, så skall er
avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Och nymånadsdag efter nymånadsdag och sabbatsdag efter
sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren.
Fråga; Kan vi bli påverkade och vilseledda av mänsklig filosofi, traditioner och makter i världen?
Svar; Kolosserbrevet 2:8
Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner
och världsliga makter och inte på Kristus.
Fråga; Hade Abraham redan lagen och buden eller fick vi den först på Sinai berg?
Svar; 1 Moseboken 26:5
… eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat:
mina befallningar, föreskrifter och lagar.

Fråga; Är vi arvingar till Abrahams löften om vi tillhör Kristus?
Svar; Galaterbrevet 3:29
Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.
Fråga; Var de skriftlärda och Fariseerna Abrahams barn?
Svar; Johannes 8:39
De svarade honom: "Vår far är Abraham." Jesus sade: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra
Abrahams gärningar."
Fråga; Vad gjorde Abraham som var rätt?
Svar; 1 Moseboken 25:5
eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat:
mina befallningar, föreskrifter och lagar."
Fråga; Vad är tro?
Svar; Hebreerbrevet 11:1
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.
Fråga; Vad menas med gärningar?
Svar; Matteus 5:16
På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar
och prisar er Far i himlen.
Uppenbarelseboken 22:12
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.
Fråga; Om vi låter vårt ljus lysa är väl en god gärning, som tjänar våra eviga belöningar.
Men vad är det ljus som vi ska låta lysa inför människorna ?
Svar; Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.
Fråga; Vem är det bästa exemplet på hur man vandrar i ljuset, Guds bud och lag?
Svar;. Johannes 8:12
Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."
Fråga; Varför ansåg Yeshua sig själv vara ljuset?
Svar;. Johannes 1:14
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet
som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.
Uppenbarelseboken 19:13
och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.
Fråga; Om Kristus är Guds Ord, kan Guds Ord förändras?
Svar; Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
Fråga ; Ska vi vandra som Yeshua vandrade och följa Ordet som han gjorde?
Svar; 1 Johannes 2:6
Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

Fråga; Hur blir vi rättfärdiga?
Svar; Jakob 2:21-24
Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på
altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron
fullbordad. Så uppfylldes Skriften som säger:
Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän.
Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.
Fråga; Vad är sambandet mellan tro och gärningar?
Svar; Jakob 2:17, 26
17 Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.
26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.
Fråga; Hur bevisar vi vår tro?
Svar; Jakob 2:18
Nu kanske någon säger: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar.
Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar.
Fråga; Är det möjligt att gärningar kan behaga Gud utan att man har tro?
Svar; Hebreerbrevet 11:6
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns
och att han lönar dem som söker honom.
Fråga; När vi har insett att Yeshua är vår Frälsare,
vad säger Yeshua att vi bör fortsätta att göra för att få evigt liv?
Svar; Matteus 19:16-17
En man kom fram till Jesus och frågade:
"Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sade till honom:
"Varför frågar du mig om det goda? Det finns bara en som är god.
Och vill du gå in i livet, så håll buden."
Fråga; Vad sa Yeshua att vi ska göra för att få tillgång till livets träd ?
Svar; Uppenbarelseboken 22:14
“Blessed are they that do His commandments, that they may have the right to the tree of life, and may
enter in through the gates into the city.”
Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd
och får komma in genom portarna till staden.
Fråga; Finns det några delar av lagstiftningen, eller eventuella bud i Bibeln, som inte är heliga,
rätt eller goda och därför kan upphävas?
Svar; Romarbrevet 7:12
Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.
Fråga; Är stigen eller "den vägen" till livet (som också är ljuset och Ordet) bred eller smal,
och är det få eller många som tycker så?
Svar; Matteus 7:13-14
Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet,
och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet,
och det är få som finner den.

Fråga; Ska vi vara försiktiga med falska profeter och ser falska profeter ut som troende på ytan?
Svar; Matteus 7:15
Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.
Fråga; Hur ska vi känna igen falska profter (lärare)?
Svar; Matteus 7:16-20
På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från
tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära
dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och
kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.
Fråga; Vad är lagens förhållande till att bära frukt, och hur kommer syndare att dömas,
även om de är i de rättfärdigas församling?
Svar; Psaltaren 1:1-6
Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland
föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte
vissnar.
Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gudlösa, de är som agnar som skingras för
vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen, inte syndarna i de rättfärdigas församling.
Herren känner de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till fördärvet.
Fråga; Vad är den rika frukt som de troende åstadkommer?
Svar; Johannes 15:8-10
Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek,
liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek.
Fråga; Kommer det att finnas människor som trodde att de gav rik frukt, men i själva verket bar fram
dålig frukt? Och om så är fallet, vad händer med dem?
Svar; Matteus 7:21-23
Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket,
utan den som gör min himmelske Fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen:
Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn
och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen:
Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare (laglösa), de som har övergett Guds lag.
Fråga; Vad är Faderns vilja? Vad är ondska?
Är det fortfarande synd även om vi inte är medvetna om att vi syndar?
Svar; 3 Moseboken 5:17
Om någon syndar utan att veta det och bryter mot något Herrens bud och gör sådant som inte får göras,
ådrar han sig skuld och bär på missgärning.
Fråga; Hur vet vi att vi känner honom, och vet att vi är i honom?
Svar; 1 Johannes 2:3-5
Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger: "Jag känner honom"
och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som
håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.

Fråga; Vem friköpte oss från ondskan? Ska vi ha tro, ha tillit och förtröstan till honom?
Och hur ska vi agera och vad kommer vi att bli om vi verkligen är hans folk?
Svar; Titus 2:13-14
medan vi väntar på det saliga hoppet: att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i
härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk,
som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
Fråga; När de falska profeterna anländer, kommer deras undervisning att lura många människor
till synd, och de lyder därför inte buden, som i Skriften sägs vara det enda sättet att älska Fadern?
Svar; Matteus 24:11-12
Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar
kommer kärleken att kallna hos de flesta.
Fråga; Kommer dessa falska profeter att tala om Guds vägar, sanningens väg, som onda vägar
genom sina egna destruktiva beskrivningar som de uppfunnit?
Svar; 2 Petrus 2:1-2
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska
lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt
fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg
(Guds ord) att bli hånad.
Fråga; Vad är "sanningens väg" som kommer att beskrivas som ond av falska profeter ?
Svar; Psaltaren 119:142
Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din undervisning är sanning.
Daniel 9:13
I enlighet med det som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Men ändå sökte vi inte
blidka Herren, vår Gud, genom att vända om från våra missgärningar och ge akt på din sanning.
Psaltaren 119:160
Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga.
Fråga; Om Yeshua var Ordet kommen i köttet och lagen är sanningen, är då Yeshua sanningen?
Är något annat än Faderns Ord sanning?
Svar; Johannes 14:5-7
Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom:
"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom."
Fråga; Om Yeshua är sanningen, som också är Ordet och Guds lag,
vad är liv och vad är vägen? Vad är ljus?
Svar; Ordspråksboken 6:23
Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.
Ordspråksboken 13:13-15
Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, den som fruktar budet får belöning.
Den vises undervisning är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror.
Gott förstånd för med sig välvilja, de trolösas väg är alltid sig lik.

Fråga; Om Yeshua är världens ljus, sanningen och livet, är det då den väg som vi alla bör gå?
Övervägde Paulus också att vandra på "vägen," lagen och profeterna?
Svar; Apostlagärningarna 9:2
“och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde
Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.
Apostlagärningarna 19:9
Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om Vägen inför hela församlingen. Då
lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal.
Apostlagärningarna 19:23
Vid den tiden bröt det ut ett stort upplopp med anledning av Vägen.
Apostlagärningarna 24:13-14
och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för.
Men detta bekänner jag för dig: att jag enligt Vägen, som de kallar en sekt,
tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna.
Fråga; Är vi inympade i Israel, eller har Gud en annan församling utanför Israel?
Svar; Romarbrevet 11:16-24
Om förstlingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Och om roten är helig, är också grenarna heliga.
Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland
dem och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna.
Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.
Nu invänder du kanske: "Grenarna bröts bort för att jag skulle ympas in."
Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva.
För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig.
Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i
hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Men även de andra kommer att ympas in ifall de inte blir
kvar i sin otro, för Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blev bortskuren från vildoliven som
du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd,
hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?
Fråga; Enligt Paulus är Israel är det sanna olivträdet. Håller profeterna med Paulus om detta?
Svar; Jeremia 11:16
Ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter', så kallade Herren dig.
Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs.
Fråga; Så om vi är inympade i Israel, är vi då inte längre hedningar, utan anses nu vara
medborgare i Israel och även en del av Israels förbund?
Svar; Efesierbrevet 2:11-13
Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda som hedningar och kallades oomskurna
av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand.
På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel
och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen.
Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod.

Fråga; Hade det förnyade förbundet endast göra med Israel och är vi en del av Israel?
Svar; Jeremia 31:31-33
Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus
och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem
vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt
fastän jag var deras rätte herre - säger Herren. 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.
Fråga; Ska vi förstå att vi alla är en kropp, döpta till en kropp med en herde som ger oss alla direktiv,
oavsett om vi är judar eller greker?
Svar; 1 Korientierbrevet 12:12-13
Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp.
Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria.
Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss.
Efesierbrevet 3:6
att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte
i Kristus Jesus genom evangeliet.
Johannes 10:16
Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda,
och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.
Fråga; Är det kroppen som kallas församlingen på grekiska: "Ekklesia"?
Svar; Kolosserbrevet 1:24
Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och det som fattas av Kristuslidanden
uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen.
Efesierbrevet 5:23
En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud
och själv Frälsare för sin kropp.
Fråga; Är någon som är frälst genom tro på Kristus, en del av Hans kropp? Har kroppen mer än ett
huvud som ger instruktioner, eller finns det två huvuden som ger olika instruktioner (lagar)?
Svar; Kolosserbrevet 1:18
Och han är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.
Efesierbrevet 3:4-6
När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet.
I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för
hans heliga apostlar och profeter: att hedningarna har samma arv som vi,
tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.
Fråga; Var församlingen en ny uppfinning av Gud, eller har den funnits från början?
Svar; Efesierbrevet 3:21
hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.
Efesierbrevet 1:23
som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Fråga; Kallades Israel även i öknen för "församlingen," när Moses lag skrevs?
Svar; Apostagärningarna 7:38
Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på
berget Sinai och med våra fäder, och han tog emot levande ord för att ge till oss.
Fråga; Hur många portar leder in det nya Jerusalem och vad har de för namn?
Svar; Uppenbarelseboken 21:10-13
Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem,
som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste
ädelsten, som kristallklar jaspis.
Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna fanns tolv änglar.
Där var också namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar.
I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar.
Fråga; Är hela Skriften undervisning i rättfärdighet, fostran, upprättelse och även tillrättavisning?
Svar; 2 Timoteus 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning,
tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet.
Fråga; Om hela Skriften är sann, varför undervisar så många lärare idag om att Gud har avskaffat vissa
lagar som de påstår att det står om i Paulus brev ?
Svar; 2 Petrus 3:15-17
Och räkna med att vår Herres tålamod innebär frälsning.
Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er efter den vishet som han har fått,
och så gör han i alla sina brev när han talar om detta.
I hans brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och ostadiga människor
förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga Skrifterna.
Mina älskade, ni vet ju redan detta. Var därför på er vakt,
så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.
Fråga; Varnade också Paulus Grekerna att detta skulle hända ?
Svar; Apostlagärningarna 20:29-30
Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er,
och de kommer inte att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram
som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.
Fråga; Varför tillåts dessa lärare att fortsätta?
Svar; 2 Timoteus 4:2-4 2
predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod
och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran
utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.
De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
Fråga; Är Guds högtidsdagar till för alla troende eller är det bara Judiska högtidsdagar?
Svar; 3 Moseboken 23:1-2
Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn:
Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

Fråga; För hur lång tid sa Gud att hans folk ska hålla sabbatsbudet
och när gav Gud oss budet ?
Svar; 2 Moseboken 31:16-17
Israels barn skall hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund.
Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord,
men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade.
4 Moseboken16:31
En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall fasta. Detta skall vara en evig stadga.
Fråga; För hur lång tid sa Gud att vi ska hålla Försoningsdagen?
Svar; 3 Moseboken 16:29-31
Detta skall för er vara en evig stadga: I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, skall ni fasta och
inte utföra något arbete, varken de som är födda i landet eller främlingen som bor ibland er.
Ty på den dagen skall försoning bringas för att rena er. Från alla era synder skall ni renas inför Herrens
ansikte. En vilosabbat skall den vara för er, och ni skall fasta. Detta skall vara en evig stadga.
Fråga; För hur lång tid sa Gud vi ska fira påsk, det osyrade brödets högtid och Förstfruktshögtiden?
Svar; 3 Moseboken 23:14
Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.
Fråga; För hur lång tid sa Gud att vi bör hålla Pingst/Veckohögtiden/Shavuot?
Svar; 3 Moseboken 23:21
Och på just den dagen skall ni utlysa en helig sammankomst, som ni skall hålla.
Inget arbete skall ni då utföra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.
Fråga; För hur lång tid sa Gud att vi ska hålla Lövhyddohögtiden?
Svar; 3 Moseboken 23:41-43
Ni skall fira denna högtid som en Herrens högtid sju dagar om året.
Dets skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte.
Fråga; Ska vi hålla Guds lag för evigt?
Svar; Psaltaren 119:44
Jag vill alltid följa din undervisning, för alltid och för evigt.
Fråga; Hur ska vi bemöta andra med Bibelns sanning?
Svar; Efesierbrevet 5:11
Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.
Titus 2:15
Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.
1 Timoteus 5:20
Dem som syndar inför alla ska du tillrättavisa inför alla så att även de andra tar varning.
Ordspråksboken 9:8
Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig.
Förmana den som är vis, han kommer att älska dig.
Judas 1:3
… fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.

Fråga; Behöver vi människor som lär oss hur vi ska förstå Bibeln?
Svar; 1 Johannes 2:27
Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er.
Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanning och inte lögn.
Förbli i honom, så som den har lärt er.
Fråga; Sa inte Yeshua till sina lärjungar att lyda och följa Moses lag och att rätta sig efter Fariséernas
traditioner och undervisning?
Svar; Matteus 23:2-3
"De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla.
Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte.
Fråga; Presenterades samma evangelium för dem på berget Sinai som för oss?
Svar; Hebreerbrevet 4:2
Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom
det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade.
Fråga; Ansåg Yeshua att det var fel att fariséerna struntade i Guds lag?
Svar; Markus 7:6-13
Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet:
Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är
meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."
Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar.
Mose har sagt:
Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden.
Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig
låter jag i stället bli ’korban’, alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far
eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.
Och ni gör många andra liknande saker."
Fråga; Fariséerna undervisade alltid från Guds lag, men var de i praktiken laglösa, alltså följde inte Guds
lag, trots att de föreläste den varje sabbat från ”Moses stol?”
Svar; Johannes 7:19
Har inte Mose gett er lagen? Ändå håller ingen av er lagen. Varför vill ni döda mig?
Fråga; Om Yeshua sa att det var fel att upphäva Moses lag, sa Han inte samtidigt till oss att lära alla folk
att lyda alla Hans befallningar, vilket också omfattar Moses lag?
Svar; Matteus 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."
Även om denna studie bara besvarade ett antal frågor från Guds Ord, finns det sannolikt lika många till.
Välkommen att besöka oss på TestEverything.net, där vi tror och undervisar om att HELA Guds Ord
gäller för oss idag. Kom ihåg att Yeshua är vår Herre och Frälsare, inte några teologer.
Testa dig själv och din tro på Guds Ord.
Vi hoppas att denna studie har välsignat dig, och kom ihåg att fortsätta att pröva allt!

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.
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