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"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen “The Prayer of Salvation.”  

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 utbyteav denna video med den text som följer nedan." 

 

 

Frälsningsbönen 

 

Romarbrevet 10:9 är en vers som väldigt ofta tas ur sitt sammanhang i kyrkan i dag.  

I kapitel 10, skriver Paulus om Guds lag och kallar den för rättfärdighetens lag.  

Så, låt oss granska det här kapitlet för att få förståelse av den sanna innebörden av vers 9.  

 

Romarbrevet 10:1  
Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. 

  

Först skriver han till läsarna som "bröder," och låter oss sedan förstå att läsarna av detta brev redan 

är troende. Han förklarar sedan att hans önskan och bön för det fysiska Israel är deras frälsning.  

Det bör noteras här att "frälsning" inte innebär vad vad vissa skulle kalla konvertering, utan snarare 

att bli frälsta vid Jesu återkomst. Vi kommer tillbaka till detta lite senare. 

 

Romarbrevet 10:2  
Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. 

  

Paulus säger klart och tydligt att Israel har en iver för Gud, men att deras iver inte är i enlighet med 

den rätta insikten. Paulus säger att deras iver inte bygger på vetskapen om att Fadern hade gett dem 

LAGEN, den verkliga grunden för kunskap. Finns det några mer Bibelrum som skulle ge oss några 

indikationer på detta? Det finns några; 

  

Ordspråksboken 1:7  
Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren.  

 

Att frukta HERREN är början till kunskap Bibliskt sett. Vad innebär det då att frukta HERREN? 

 

5 Moseboken 6:1-2  
Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren,  

er Gud, har befallt mig att lära er, för att ni skall följa dem i det land dit ni drar  

för att ta det i besittning och för att du i hela ditt liv skall frukta Herren, din Gud,  

så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig,  

du med din son och din sonson, och för att du skall få ett långt liv. 
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Så man kan säga att den Bibliska definitionen av kunskap som Paulus talar om här, är att frukta 

HERREN – ATT TRO OCH FRUKTA HERREN ÄR ATT LYDA HANS BUD som det står  

i 5 Moseboken. Det finns kanske andra saker som man kunde tänka på, men jag tror att Paulus helt 

enkelt menar att deras iver inte byggde på kunskapen som Fadern hade gett dem – LAGEN 

 - den verkliga grunden för kunskap. Det blir mer tydligt i de följande verserna; 

  

Romarbrevet 10:3  
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet,  

och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 

 

Detta är precis vad Kristus sa att fariséerna och lagens lärare gjorde.  

De höll fast vid sina egna stadgar i stället för Guds Ord. 

 

Markus 7:8-9  
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. 

  

Han säger sedan i vers 10; "Moses har sagt" och jämställer därmed Mose lag med Guds bud.  

I vers 13 säger oss Kristus att det som var SKRIVET AV MOSE ÄR GUDS ORD. 

 

Markus 7:13  
Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.  

Och ni gör många andra liknande saker."  

  

Så de skapade sin egen rättfärdighet i stället för att hålla fast vid det som Ordet förklarar är 

rättfärdighet. Vad är då rättfärdighet? 

  

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. 

 

Så laglydnad är den rättfärdighet som Herren vill att vi ska leva efter.  

Nu kan några snabbt säga; "Ja, men det var på det Gamla Testamentets tid!  

Vi lever i Nya Testamentet nu!"  

Då kan man undra, jämställer Nya testamentet någonsin lagen med vår rättfärdighet?  

Lite senare kommer vi tydligt se att detta kapitlet kallar lagen för den RÄTTFÄRDIGHET SOM 

KOMMER GENOM TRO. Det är i tro som vi ska vandra. Några andra ställen är; 

  

Romarbrevet 2:13  
Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud,  

utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga.  

 

1 Johannes 3:7  
Kära barn, låt ingen förvilla er.  

Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 

 

Vad betyder det att göra det som är rätt, Bibliskt sett?  

 

5 Moseboken 6:17-18  
Ni skall troget hålla Herrens, er Guds, bud och de vittnesbörd och stadgar  

som han har gett dig. Du skall göra det som är rätt och gott i Herrens ögon,  

för att det må gå dig väl och för att du må komma in i och ta i besittning  
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det goda land som Herren med ed har lovat åt dina fäder, 

 

och; 

 

5 Moseboken 12:28  
Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig,  

för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig,  

när du gör det som är gott och rätt i Herrens, din Guds, ögon. 

 

Det bör nämnas att Johannes första brev talar mycket om lydnad till lagen; 

 

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.   

 

1 Johannes 3:4  
Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. 

 

1 Johannes 3:22-24  
och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud  

och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn,  

Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss.  

Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom.  

Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.  

 

1 Johannes 5:2-3  
När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.  

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 

 

Så den rättfärdighet vi ska söka efter är Guds rättfärdighet.  

Kan du komma på en vers där Kristus själv sagt detta? 

  

Matteus 6:33  
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 

 

Detta är exakt samma grekiska ord för rättfärdighet som Paulus använder i vers 3.  

Låt oss gå tillbaka till vers 3 och läsa den igen för att uppdatera oss. 

  

Romarbrevet 10:3  
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet,  

och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud.   

 

Problemet var då, précis som idag, att människor försökte skapa sin egen rättfärdighet.  

Oftast kommer det från de tidigare kyrkofäderna. Det är precis vad fariséerna och de skriftlärda 

gjorde. De fortsatte med vad som gått i arv till dem istället för att rätta sig efter vad Guds Ord sa.  

Vi glömmer dock lätt att Herren förklarar vad vår rättfärdighet är värd genom Jesaja. 
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Jesaja 64:6  
Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.  

Vi kommer alla att vissna som löv.  

Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. 

 

Men detta är précis vad Israel gjorde. De ersatte Guds rättfärdighet med sin egen. Och detta är vad 

Paulus talar om här i vers 3. Att Israel helt hade upphävt lagen som gavs till dem, den sanna 

rättfärdigheten, och fokuserade istället på traditioner som gått i arv, sin egen rättfärdighet.  

Paulus fortsätter med detta ämne i vers 4; 

 

Romarbrevet 10:4  
Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. 

  

Det är där kyrkan börjar missförstå Paulus. De använder denna vers för att påstå att Paulus säger att 

Kristus upphävde lagen, att han avslutade den, när det står att han är lagens fullbordan.  

Men om så är fallet, då motsäger Paulus Kristi egna ord, vilket han aldrig skulle göra;.  

 

Matteus 5:17-18  
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.  

  

För ytterligare studie av denna vers, se vår undervisning; Until Heaven and Earth pass away.  

Även undervisningen med titeln; Pleroo lagen. Men kom ihåg uttrycket "innan himmel och jord 

förgår.” Vi ska återkomma till det lite senare. 

 

Romarbrevet 10:4  
Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. 

  

Här i vers 4, säger Paulus helt enkelt att Kristus är slutet på lagen, ungefär som målområdet på en 

löparbana, vilket innebär att han är målet för lagen. Han är det levande exemplet på det som vi 

strävar efter. Precis som Uppenbarelseboken är sista boken i Bibeln, är Kristus slutet på lagen.  

Precis som Uppenbarelseboken inte kan göra sig av med resten av Skriften, kunde inte Kristus göra 

sig av med lagen. Det grekiska ordet för "slut" är Telos. Det kan också bära den innebörden som 

avser slutet, genom att vara målet. Detta kommer att vara meningsfullt alldeles strax.  

Helt enkelt därför att följande fyra verser visar den exakta motsatsen till vad kyrkan hävdar att 

Paulus talar om. I nästa vers visar Paulus att lagen fortfarande lever och frodas. 

 

 Romarbrevet 10:5  
Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen:  

Den människa som håller buden ska leva genom dem. 

 

"Ska leva genom dem.” "Leva" är ett verb, som helt enkelt innebär att GÖRA, att omsätta i handling 

och faktiskt LEVA UT RÄTTFÄRDIGHETEN. Vi kan inte bortse från att den rättfärdighet som 

Paulus talar om här, är den rättfärdighet som Moses skrev om. Paulus talar om samma rättfärdighet 

som refereras till i vers tre. Vad är den rättfärdigheten? 

 

Romarbrevet 10:3  
De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet,  

och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 

  

 

Until%20Heaven%20and%20Earth%20pass%20away
Pleroo%20lagen


÷ 

Således kan fariséerna och de skriftlärda ha predikat Guds rättfärdighet – lagen.  

Men de läste den bara för andra och praktiserade sedan sina egna lagar. De levde inte ut den.  

Även Kristus sa till sina lärjungar; 

  

Matteus 23:1-3  
Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar:  

"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. 

 

Herren vill att vi ska leva efter lagen - Guds rättfärdighet - från våra hjärtan, från en inre önskan att 

älska Gud och följa den. I vers fem utvecklar Paulus ett citat från 3 Mos 18:5; 

 

Leviticus 18:5  
Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar,  

ty den människa som följer dem skall leva genom dem. Jag är Herren. 

 

Det var Guds rättfärdighet som de skulle leva efter. Det är samma rättfärdighet som Kristus sa att vi 

bör sträva efter. Guds rättfärdighet som gavs genom Mose. I vers 6, finner vi Paulus citera från  

5 Mos. Innan vi läser Paulus ord, låt oss titta på de verser han citerar från; 

 

5 Moseboken 30:11-14  
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. 

 

Dessa verser är de som HERREN gav genom Mose.  

 

Nu ska vi läsa från Paulus i verserna 6-8.   

Kom ihåg att dessa tre verser, citerar Paulus från de tre verserna i 5 Mos om Guds lag – inte  

människors lagar eller ens påstådda "nya lagar" i Nya testamentet. Det bör också noteras att den 

grekiska versionen av det första ordet som ges i nästa vers är "δε" (Dae).  Det är en kombination som 

helt enkelt betyder "och, men, eller nu" - beroende på vad tolkarna väljer. I detta fall, har deras syn 

på lagen betydelse för hur det relaterar till oss i dag. Alla tolkar som tror att lagen har upphört 

kommer att vara mer benägna att separera rättfärdigheten som nämns i 3 Mos som Paulus gav oss i 

vers 5, från rättfärdighet som kommer genom tro som nämns i vers 6. Men du är på väg att se att 

dessa verser refererar till exakt samma rättfärdighet som kommer genom lagen. Exakt samma.  

Så genom att läsa Paulus citat från Moseboken kommer det att visa dig att de grekiska orden, med 

sina betydelser, där tolkarna placerade ordet "men" kommer att låta dig bestämma vilket ord som  

matchar sammanhanget bäst; 

  

Romarbrevet 10:6-8  
Men (om nu) 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 (άλλα, men, istället, i motsats till) säger den då?  

Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. 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Paulus citerar från 5 Mos om lagen, lagen om rättfärdighet som kommer genom tro. Han förklarar 

det här. Trons ord som Paulus förkunnade var LAGEN! Detta bör göra det fullt begripligt eftersom 

Kristus är Ordet som blev kött. Denna text visar tydligt att verserna 5 och 6 talar om samma lag och 

bör refereras som sådant och inte genom att separera dem. Ordet "δε" bör inte tolkas som "men,”  

utan som som "och" eller "nu" som pekar på lagen som nämns i vers 4 och är exakt samma "lag" som 

håller på att refereras här i vers 6 till 8. Paulus gör inte någon skillnad på detta, han visar på att allt är 

detsamma. När vi försöker separera dessa verser genom att hänvisa till samma lag, Guds lag genom 

Mose som sammanhanget tydligt visar, blir vi förvirrade och tvingas skapa en ny lag som helt enkelt 

inte existerar. Många kommer nu att hänvisa till Filipperbrevet; 

 

Filipperbrevet 3:9  
och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen,  

utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 

 

För det första säger inte grekiskan "lagen.” Den säger helt enkelt bara "lag.”  

Vi lämnar sammanhanget ett ögonblick för att titta på vilken lag det talas om.  

Vilken är människans lag som fastställts i vers 6 i samma kapitel; 

 

Filipperbrevet 3:3-6, 3:9  
Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans Ande och har vår ära  

i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre.    

Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre.  

För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer:  

omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam,  

en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen,  

i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. 

 

och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen,  

utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.    

 

Detta är lagen där han sa att han var oklanderlig eller felfri,  

men vi vet att Paulus också talade om Guds lag; 

 

Romarbrevet 3:23  
Alla har syndat och saknar härligheten från Gud 

 

Här etableras det faktum att ingen kan vara utan skuld gentemot Guds lag, utom Jesus Kristus.  

Men man kan vara perfekt inför människors lagar, liksom Paulus vittnesbörd till Filipperna här i 

kapitel 3. Det var just dessa saker som Paulus ansåg som en förlust, jämfört med känna Kristus  

i vers 7, och längtade efter rättfärdigheten från Gud, som är baserad på tro; 

 

Filipperbrevet 3:9  
och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen,  

utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 

 

Med detta sagt, låt oss läsa den sista versen igen och fortsätta där vi var; 

 

Romarbrevet 10:8-9  

Vad (άλλα, men, istället, i motsats till) säger den då?  

Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar.  

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta  

tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 
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Kom ihåg att Paulus här citerar 5 Mos. Detta är vad som säges om lagen, den rättfärdighet som 

kommer av TRO, redovisas här av Paulus. Trons ord som Paulus förkunnade var lagen!  

Inte människors lag, utan Guds lag. Vi måste komma ihåg att Paulus talar till troende här; 

 

Romarbrevet 10:1  
Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. 

  

Han innefattar även i vers 8 vad de alla förkunnade. 

  

Romarbrevet 10:8-9  

Vad (άλλα, men, istället, i motsats till) säger den då?  

Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar.  

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren  

och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 

  

Han talar inte om konvertering här. Han talar om frälsningen som kommer till de troende vid Jesu 

andra tillkomst. Hur vet vi detta? Jo, all text måste användas för att kunna förstå sammanhanget.  

Låt oss kort titta på 4 vers 13. Den är ett citat från Joel 2:32; 

 

Romarbrevet 10:13  
VAR OCH EN SOM ÅKALLAR HERRENS NAMN SKA BLI FRÄLST.  

 

Låt oss nu titta på Joel 2:32, tillsammans med den tidigare versen för att se sammanhanget med vad 

Paulus talar om här; 

 

Joel 2:31-32  
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer,  

den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn  

skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara  

så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar.  

 

Så sammanhanget som Paulus talar om handlar om att bli frälst vid Jesu andra tillkommelse.  

Vad är det då Romarbrevet säger oss? Låt oss titta på det igen; 

  

Romarbrevet 10:9  
För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror  

att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 

  

Det är ett citat från 5 Mos om rättfärdighet som kommer genom tro på lagen. Paulus avslöjar ett 

mysterium för oss, hur Kristus är den levande lagen, genom att vara det levande Ordet och hur lagen 

var och är i Jesus, precis som Ordet var och är Jesus. Han sa också att han var Livet. 

 

Johannes 14:6  
Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet.  

Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

 

Finns det någon annan beskrivning av LIVET i Bibeln?  

 

5 Moseboken 30:19  
Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död,  

välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva 
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Låt oss stanna här ett ögonblick. Tidigare i denna undervisning hänvisade jag till en fras och bad dig 

att komma ihåg den. Kommer du ihåg vad det var? Det var från Matteus 5 där Jesus sa; 

 

 Matteus 5:17-18  
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. 

  

Så varför skulle Jesus säga detta? Därför att det som sägs i 5 Mos, att de (himlen och jorden) är 

vittnen till lagen som är etablerad tills den NYA HIMLEN och den NYA JORDEN kommer.  

Låt oss läsa versen en gång till, sedan kommer vi att fortsätta med vår beskrivning av "Livet.” 

 

5 Moseboken 30:19-20  
Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död,  

välsignelse och förbannelse. VÄLJ DÅ LIVET, för att du och dina efterkommande må leva, 

genom att du älskar Herren, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom.  

TY detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed 

har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. 

This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and 

death, blessings and curses. NOW CHOOSE LIFE, so that you and your children may live 

and that you may love (Yahweh) the LORD your God, listen to his voice, and hold fast to him. 

FOR (Yahweh) THE LORD IS YOUR LIFE, and he will give you many years in the land he 

swore to give to your fathers, Abraham, Isaac and Jacob. (NIV)  

 

Så Gud beskrivs som "LIVET.” Bibliskt sett är både Kristus OCH Gud livet.   

Vilka andra definitioner av liv har vi? Titta bara ett par kapitel senare; 

 

5 Moseboken 32:46-47  
…sade han till dem: "Lägg på hjärtat alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot er,  

så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag.  

Ty detta är inte ett tomt ord för er, DET GÄLLER ERT LIV.  

Genom detta ord skall ni få ett långt liv i det land, dit ni nu går över Jordan  

för att ta det i besittning."  

 

Här ser vi att Lagen deklareras som "Liv.” 

 

Jesus, HERREN och lagen är alla definierade som "Liv" i Bibeln.  
När du tar emot Jesus accepterar du livet. Samtidigt accepterar du HERREN och lagen!  

De är totalt ett med varandra.  

Detta är att bli född på nytt, eftersom du bekänner att Jesus är DEN SOM GER LIV  

- den levande lagen, TORAHN. Så det som är livet - ger liv. Att leva efter lagen leder inte ill 

frälsning. Att leva efter lagen är ett bevis på din frälsning, eftersom Anden har placerat lagen i ditt 

hjärta. Tron är roten och lydnad är frukten. Detta är inget nytt, det är den eviga sannningen.  

Tänk även på samtalet mellan Kristus och Nikodemus; 

 

Johannes 3:7-10  
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.  

Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller 

vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden."    

Nikodemus frågade: "Hur kan det gå till?" Jesus svarade:  

"Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? 
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Lägg märke till hur Jesus förvånas över Nicodemus. Han presenterar inte något nytt.  

Det är hämtat direkt från Bibeln. I själva verket är vers 13 i Johannes en direkt referens till  

5 Moseboken 30:20. Låt oss titta på det; 

 

Johannes 3:13-17  
Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen,  

Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen  

måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.  

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom 

inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma 

världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 

 

Låter detta främmande för dig? Låt mig påminna dig om var din frälsning kommer ifrån. 

  

1 Petrus 1:23  
Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig,  

genom Guds levande ord som består.   

  

Det är inte "något ändrat Guds ord" eller "delvis ändrat Guds ord.”  

Det är det "EVIGT BESTÅENDE GUDS ORD.” Att leva efter lagen leder återigen inte till din 

frälsning. Att leva efter lagen är bevis på din frälsning, eftersom Ordet som bor i dig (Kristus – enligt 

lagen genom Jeremia 31:33 och Hesekiel 36:27), kommer att strömma ut från dig.  

Ordet är fröet som Petrus sa. Detta är en parallell med liknelsen om såningsmannen där Jesus sa; 

 

Lukas 8:11  
Här är liknelsens mening: Säden är Guds ord. 

  

Det är detta eviga Guds ord som är planterat i våra hjärtan.  

 

Jeremia 31:33  
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. 

 

Hesekiel 36:27  
Jag skall låta min Ande komma in i er  

och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

 

Om du planterar en äppelkärna, får du ett äppelträd. När Gud planterar Ordet (Kristus - den levande 

lagen) i ditt hjärta, får du Ordet (Kristus - den levande lagen) kommande ut ur dig.  

Lika slag producerar lika slag. Låt oss fortsätta med vers 10; 

 

Romarbrevet 10:10  
Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 

 

Vad Paulus säger här är att han vet att när man verkligen har Ordet i sitt hjärta, kommer det ut ur 

munnen och sedan kommer resten att följa. Det är en direkt hänvisning till 5 Mos; 

 

5 Moseboken 30:14  
Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, SÅ ATT DU KAN FÖLJA DET. 

  

Lägg märke till att ordet är i vår mun och hjärta.  
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Kristus själv sa i Lukas; 

 

Lukas 6:45  
En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd,  

och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd.  

Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.  

 

När Ordet verkligen är i dig, kommer det att komma ut ur din mun. Det är ett bevis på att den 

levande lagen (Kristus) lever inom dig och ett bevis på din frälsning. Vi måste komma ihåg att det 

ska vara i vårt hjärta och i vår mun. Det finns exempel på att det kom ut ur munnen, bara som en 

uppvisning, men hjärtat var inte med. Således följde inte lydnaden med. 

 

Hesekiel 33:31  
De kommer till dig som de brukade göra och sätter sig hos dig som mitt folk.  

De hör dina ord men gör inte efter dem. De talar ljuvliga ord med munnen,  

men deras hjärtan strävar efter orätt vinning. 

 

Sann lydnad börjar i hjärtat och arbetar sig utåt. Detta är anledningen till att 5 Moseboken 30:14 

säger att det ska finnas i vår mun och i våra hjärtan. Paulus fortsätter sedan; 

  

Romarbrevet 10:11-12  
Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam.  

HÄR ÄR INGEN SKILLNAD MELLAN JUDE OCH GREK.  

Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom.  

 

Är detta något nytt? Naturligtvis inte.  

 

4 Moseboken 15:15  
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 OCKSÅ VARA FÖR FRÄMLINGEN INFÖR HERRENS ANSIKTE.  

 

Tillbaka till Romarbrevet 10; 

 

Romarbrevet 10:13  
Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. 

 

Som nämnts tidigare är detta ett direkt citat från Joel, kapitel 2, beträffande Jesu återkomst.  

 

Vi går vidare till vers 14; 

 

Romarbrevet 10:14-15  
Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?  

Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?  

Och (δε) hur ska de kunna höra om ingen predikar?  

Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända?  

Som det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet!    

 

Goda budskapet om vad? Detta är ett citat från Jesaja 52:7. Versen efter, 52:8 visar att ämnet här är 

Herrens återkomst till Sion, Hans andra tillkommelse. Här är vad Paulus citerar: 
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Jesaja 52:7-8  
Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen  

och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:  

"Din Gud är konung!" Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla,  

ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. 

 

Vi fortsätter; 

 

Romarbrevet 10:16  
Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger:  

Herre, vem trodde vår predikan? 

  

Så var tron nödvändig redan då? Absolut!  

Hebreerbrevet kapitel 3 och 4 berättar uttryckligen att det var brist på tro som hindrade den första 

generationen under Moses från att komma in i löfteslandet. Tänk på detta ett ögonblick.  

Brist på tro höll dem borta från det förlovade landet. Låt oss läsa om detta; 

 

Hebreerbrevet 3:14-19  
Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.  

Det heter: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret.    

Vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror? Var det inte alla de som Mose  

förde ut ur Egypten? Och vilka var han vred på i fyrtio år?  

Var det inte på dem som syndade (bröt mot lagen) och blev liggande som lik i öknen?  

Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som vägrade 

lyda (LAGEN)? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in.   

 

Observera att otro likställs här med olydnad mot lagen. Hur kan det vara så?  

Eftersom den som tror och bekänner är den som vandrar i lydnad. Lydnad är beviset på "tron.” 

Återigen, tron är roten och lydnad är frukten. Om utsädet är i dig, kommer det att stråla ut från dig.  

I det här fallet var det ett bevis på deras brist på tro. Så tron var nödvändig redan då?  

JA, Absolut! Tro har alltid krävts av Fadern. Det har inte med Nya testamentet att göra.  

Tänk även på dessa Paulus ord bara 3 verser före kapitel 10; 

 

Romarbrevet 9:30-32  
Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann 

rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter en lag 

som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? FÖR ATT DE INTE SÖKTE 

RÄTTFÄRDIGHETEN GENOM TRO, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen. 

  

Observera att TRON var stötestenen. De trodde att det skulle ske genom gärningar, vilket återigen 

innebär att de följde fariséerna och hade ärvt deras människokonstruerade lagar.  

 

Romarbrevet 9:33  
så som det står skrivet:  

SE, JAG LÄGGER I SION EN STÖTESTEN OCH EN KLIPPA TILL FALL.  

MEN DEN SOM TROR PÅ HONOM SKA INTE STÅ DÄR MED SKAM.    

  

Den rättfärdighet som Fadern etablerat var och är att fullföljas i TRO.  

Det har alltid varit så. Hebreerbrevet fortsätter; 
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Hebreerbrevet 4:1-2  
När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila,  

låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det.  

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. 

  

Lägg först märke till att vi har samma evangelium som de hade under Mose tid.  

Ändå kombinerade de lydnad med vad de hörde. Vad var det då de hörde? Lagen.  

På tal om tro, låt oss fortsätta med vår text i Romarbrevet; 

 

Romarbrevet 10:17-18  
Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.   

Men nu frågar jag: Har de kanske inte hört? Jodå:  

Deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. 

    

Vems röst har gått ut? Detta är ett citat från Psaltaren 19:5. Sammanhanget i denna psalm är att 

himlen förklarar Guds ära. Varför har det någon betydelse? Eftersom detta gäller vittnena (himmel 

och jord) som förklarar att Guds lag gäller tills en ny himmel och en ny jord kommer. 

  

Psaltaren 19:5  
Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände.   

I himlen har han gjort en hydda åt solen.   

 

Vi fortsätter; 

 

Romarbrevet 10:19  
Jag frågar också: Har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose:  

Jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk,  

mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. 

  

Varför skulle Israel vara avundsjuka eller ens arga på en annan nation eller andra människor?  

Bara för att dessa människor följer Herren enligt det sätt som Han först gav till dem.  

(Se vår undervisning; Envy and Jealousy för mer information i detta ämne).  

 

Romarbrevet 10:20  
Och (δε) Jesaja går så långt att han säger:  

Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig,  

jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig.  

  

Detta var hela syftet med Paulus resor - att sprida de goda nyheterna till hedningarna (nationerna). 

De bad inte om det, men det blev ändå predikat för dem.  

 

Slutligen; 

 

Romarbrevet 10:21  
Men (δε) om Israel säger han:  

Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett OLYDIGT OCH TROTSIGT FOLK.  

  

Olydiga till vad? LAGEN! Avskaffar Han då lagen så att de inte kommer att vara olydiga längre? 

INTE ALLS! De som förkastade Jesus vid hans första ankomst var just de som förkastade lagen och 

levde efter sina egna lagar.  

Sammanfattningsvis handlar inte Romarbrevet 10:9 om omvändelse eller en frälsningsbön.  

Envy%20and%20Jealousy
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Det handlar om att leva LIVET I GUDS RÄTTFÄRDIGHET SOM ÄR ETABLERAD I TRON, 

ORDET, JESUS KRISTUS, LAGEN.  

 

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# 

http://www.testeverything.net/

