
 
 

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

“Heaven and Earth and the Law of God.” 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.” 
 

 

Himmel och jord och Guds lag 

 
Det finns åtminstone två skäl till varför Jesus, hans hebreiska namn är Yeshua, sa att;  

"Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå,  

inte förrän allt har skett.”   Har du någonsin funderat över detta? 

 

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. 

 

Tänk också på följande: 

 

5 Moseboken 30:11, 16, och 19 
11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. 

16 då jag i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud  

och stadgar och rådslut... 

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. 

 

Uppenbarelseboken 21:1 och 5 
1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord.  

Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 

5 Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade:  

"Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna." 

 

Yeshua kom inte för att upphäva, utan för att uppfylla lagen och profeterna.  

Inte en bokstav, inte en prick i lagen ska förgå, eller någon del av lagen försvinna förrän minst två 



kriterier är uppfyllda; 

 

1) Himmel och jord är förgångna (vilket ännu inte skett).  

2) Allt i lagen och profeterna är uppfyllt (vilket ännu inte skett). 

 

Vissa kanske säger att Jesus sa tydligt på korset att "Det är fullbordat.”  

Med andra ord att prickar och bokstäver kan tas bort från Guds lag. 

 

Johannes 19:30 
När Jesus hade fått ättikvinet, sade han: "Det är fullbordat."  

Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.   

 

Vad var fullbordat? Var hela lagen och profeterna fullbordade?  

Hade Himmel och jord förgåtts?  

Eller var det helt enkelt så att Guds frälsningsplan (Jesu död på korset) var fullbordad?  

Inkluderar frälsningsplanen (Jesus död på korset) hela lagen och profeterna?  

Orsakade Jesus död på korset att Himmel och Jord att förgicks?  

Även om det skulle vara enkelt att besvara, vill vi ändå att granska Skriften för att få fullkomlig klarhet. 

 

2 Petrus 3:13 
Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.   

 

Även om nu någon vill påstå att himmel och jord förgåtts, säger Petrus fortfarande att vi väntar på att 

himmel och jord ska förgås. Vi väntar fortfarande på uppfyllelsen av denna profetia eftersom det ser ut 

att vara exakt samma händelse. Det bör inte vara någon överraskning att Jesus också nämner detta när 

det gäller lagen. När himmel och jord förgås betyder det att hela lagen och profeterna uppfyllts.  

Så enkelt är det. De som känner sin Bibel vet också mycket väl att den sista profetian som nämns är att 

himmel och jord förgås och en ny kommer. 

 

Uppenbaresleboken 21:1 och 5-6 
1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord.  

Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 

5 Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade:  

"Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna."   

Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden.  

Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. 

 

Det är det Jesus menar när Han säger "Det har skett.”  

Precis som när Han i Matteus 5:17-19 förklarade att lagen och profeterna skulle vara en del av denna 

sista händelse. Allt i lagen och profeterna skulle vara avklarade vid denna punkt. Observera också att i 

Uppenbarelseboken 21 och Jesaja 65:17, är det den första himlen och den första jorden som förgås. 

 

Oavsett om du tror att detta är en bokstavlig eller bildlig händelse, är det den händelse som Jesus tydligt 

hänvisar till i Matteus 5 och det har ännu inte skett. Det är den enda händelse där himmel och jord 

förgås, eftersom den första himlen och den första jorden som Jesus hänvisar till, bara förgås en gång. 

Den första himlen och den första jorden är fortfarande närvarande, tills de förgås enligt 

Uppenbarelseboken 21 och de förra tingen inte längre är ihågkomna.  

Det är ganska uppenbart att ta bort prickar och bokstäver från lagen innan den här händelsen sker,  

skulle inte bara vara förhastat, utan också mot Guds vilja och plan. 



I ett sista desperat försök att hålla fast vid läran om att lagen har avskaffats, kommer vissa att säga;  

"Men Jesus uppfyllde ju hela lagen så jag behöver inte göra något."  

Detta är visserligen ett sant uttalande, men på en punkt talar vi helt klart om två olika saker.  

För att illustrera detta är allt vi behöver göra att låta denna mening avslutas;  

"Men Jesus uppfyllde hela lagen så jag behöver inte…göra vad?”  

Den skulle istället behöva formuleras så här; 

“Jesus höll hela lagen fullkomligt, så vi behöver inte följa Guds lag för att bli frälsta.  

Ingen har någonsin kunnat hålla Guds lag för att bli frälst.” 

 

Alla troende sedan Adam och Eva har blivit frälsta av nåd genom tro.  

Det är den enda vägen.  

De som levde före korset såg fram emot en möjlighet till frälsning (nåd via korset), medan de efter 

korset får se tillbaka. Det finns ingen annan frälsningsväg. Alltså är det sant att vi inte behöver hålla 

Guds lag för vår frälsning. Men i Matteus 5:17-19 lär Jesus Kristus oss den lydnad som blir en följd av 

vår frälsning. Vi vet detta eftersom Jesus talade om belöningar för de troende, baserat på om de tog bort 

prickar och bokstäver från Guds lag i sin undervisning eller inte.  

Det blir alltså konsekvenser om man tar bort något från Guds lag. Om en troende upphäver ett av de 

minsta av dessa bud och lär människorna så, ska han kallas minst i himmelriket. Men den som håller 

dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. Detta är inte konsekvenser av frälsningen, det är 

belöningar (eller brist därav) för dem som redan ingår i frälsningsplanen och bygger på viljan av att 

praktisera och undervisa lydnad till Guds ord. Detta bör vara ganska enkelt att förstå. 

 

Vi vet nog alla att bryta mot Guds lag är synd. Troende som syndar (bryter mot Guds lag och lär andra 

att göra samma sak) kommer att vara de minsta i himmelriket.  

De som inte syndar (lär andra lydnad för Guds lag) kommer att bli stora i riket. Dessa belöningar är 

baserade på vår respekt för att uppfylla uppdraget i Matteus 28:19-20. Vi ska göra alla till lärjungar och 

lära dem att hålla allt som Jesus befallde. Vi vet utan tvekan att Jesus undervisade från Guds Lag, 

skriven av Mose, annars skulle han ha varit en falsk profet (se Moseboken 13). Således finns det bara en 

logisk slutsats, precis som Matteus 5:17-19 säger; Vi ska undervisa alla nationer att lyda allt ur Guds lag 

skriven av Mose. Att säga att vi inte behöver hålla Guds lag bara för att "Jesus höll den för oss,” vore 

helt meningslöst. 

 

Jesus blev också döpt. Ska vi då säga att vi inte behöver döpas eftersom Jesus döptes för oss?   

Jesus begick inte äktenskapsbrott. Ska vi då säga att vi kan begå äktenskapsbrott eftersom Jesus avstått 

från att begå äktenskapsbrott för vår skull?  

Självklart är det inte så. 

 

Vi omfattas visserligen av Guds nåd, vilket är inom ramen för vår frälsning, men det betyder inte att vi 

ska börja ignorera Guds bud på grund av nåden. Vilken tro på Ordet skulle vi verkligen ha om vi inte 

ens upprätthåller en verklig vilja att leva efter samma ord som vi säger oss tro på? 

 

Romarbrevet 6:1-5 
Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte!  

Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?    

Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död?  

Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är 

uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom  

i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. 

   



 

Vi behöver inte hålla Guds lag för att bli frälsta, men han ber oss att hålla lagen eftersom vi inte vill 

synda utan att älska honom tillbaka och älska andra. 

 

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. 

 

Om vi verkligen tror på Hans nåd, som egentligen är ett bevis på hans kärlek till oss, skulle vi då inte 

älska honom tillbaka och hålla hans bud?  

Från början var Guds lag alltid jämförbart med att älska Gud. Till exempel; 

 

5 Moseboken 11:1 
Du skall älska Herren, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig,  

hans stadgar, domslut och bud. 

 

Vi ska älska Gud som han bestämt hur han vill bli älskad. Det är inte upp till oss eller någon annan att 

bestämma hur vi ska älska honom. Detta skulle kunna gälla för alla lyckliga äktenskap.  

Vi berättar knappast för vår maka hur vi tänker älska henne, det är hon som talar om hur hon vill bli 

älskad. Så vi kan konstaterat att inte en prick eller boksatv i lagen kan tas bort innan allt i lagen  

och profeterna har uppfyllts. 

 

När Jesus säger att det är fullbordat, så är det fullbordat! Det är när himmel och jord förgås och ingen 

mer profetia återstår att uppfyllas. Men varför? Finns det någon anledning till att Gud måste vänta till 

himmel och jord förgås innan det är möjligt för en prick eller bokstav i lagen att tas bort? Det visar på att 

det finns en anledning och en mycket viktig sådan. Vad är relationen mellan himmel och jord och Guds 

lag? Himmel och jord är vittnen till Guds lag som givits oss. 

 

5 Moseboken 30:11, 16 och 19 
11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. 

16 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. 

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. 

 

Vad har det för betydelse?  

Därför att två till tre vittnen avgör ett ärende. 

 

5 Moseboken 19:15, Matteus 18:16, 2 Korinterbrevet 13:1 
Varje ärende måste fastställas av vittnesmål från två eller tre vittnen.  

Detta kan bara betyda en sak, vilket är ytterligare en anledning till att Jesus undervisade på det sätt han 

gjorde. Inte har bara himmel och jord har passerat bort innan den sista profetiska händelsen där lagen 

och profeterna blir uppfyllda, men himmel och jord är vittnen till upprättandet av lagen.  

Guds lag gäller tills himmel och jord förgår, precis som Jesus säger; 

 

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. 

 

Är inte detta fantastiskt? Titta bara upp på himlen eller ner på jorden.  

Allt är bevis på att Guds lag inte förändrats det minsta. Varje troende som undervisar något som strider 

emot detta kommer att vara minst i himmelriket.  

 

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. 

 

Kom ihåg vad Paulus sa om "upprätthållande av lagen." 

 

Romarbrevet 3:31 
Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.   

 

Brukade du tro att Paulus undervisade mot Guds lag? Det gjorde många även under det första 

århundradet. Man kan verkligen fråga sig hur många gånger Paulus anklagades för att undervisa mot 

Guds lag? Hur bemötte han detta? 

 

Apostlagärningarna 24:14 
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. 

 

Det ironiska är att man fortfarande idag anklagar Paulus att undervisa mot Guds lag som skrevs av 

Mose. Paulus är nog den mest missförstådda individen i hela historien. Det var på grund av detta 

olyckliga mönster med Paulus och hans skrifter, som Petrus kände sig tvungen att utfärda en varning om 

Paulus och hans undervisning om Guds lag. 

 

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. 

 

Förstår du detta? Laglöshet är synd, vilket innebär att bryta mot Guds lag. 

 

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

 

Så det verkar som att vi har ett val att göra. Vi kan använda Paulus för eller emot lagen. Men enligt 

Petrus, finns det bara ett korrekt sätt att förstå Paulus svåra ord och det är verkligen inte hur de flesta av 

oss har blivit lärda. Det betyder att om Petrus har rätt, ska vi inte ta Paulus svåra ord som ett verktyg för 

att undervisa mot Guds lag och bortse från Paulus absoluta hängivenhet till Guds lag.  



Det skulle leda till att vi framställer en av Nya Testamentets största apostlar som ostabil och obestämd. 

Petrus varnade oss för att dra en sådan slutsats och falla offer för laglöshet i sitt brev.  

 

Vi måste förstå Paulus utmanande ord, trots våra tidigare och kanske ännu aktuella doktrinära fördomar 

som vill ta bort både prickar och bokstäver från lagen. Det är möjligt om man ignorerar den första delen 

av Bibeln (Gamla Testamentet), vilket gör det mycket lättare att förstå honom. 

 

Detta kanske kan låta som ett hårt uttalande, men bibelskolor idag tillbringar mycket mindre tid i Gamla 

Testamentet, (som var den enda Skrift man hade tillgång till under det första århundradet) och spenderar 

den mesta tiden i Nya Testamentet.  

 

Som med all annan literatur är detta helt enkelt inte bästa praxis.  

Liksom invånarna i Berea bör vi testa allt mot Guds Ord. Under det första århundradet hade 

församlingen i Berea bara det Gamla Testamentet eller Tanak på rullar.  

Så om du vill vara en sann Bereisk student (Apg 17:11), använd då samma metod som de gjorde.  

Testa varje Paulus ord mot lagen och profeterna. Det finns mycket undervisning som kan hjälpa dig att 

förstå Paulus svåra ord. Paulus brev är helt i överenstämmelse med hela Guds Ord och Hans lag. 

 

I alla försök att avfärda Matteus 5:17-19, kommer man bara att finna motsägelser.  

Vissa är till freds med detta, men som tur är, inte flesta.   

 

Bestäm själv, eftersom i slutändan är det bara du själv som du kommer att sitta på domarsätet när vår 

belöning för det eviga livet avgörs. Så länge du är på jorden och ser stjärnorna på himlen, låt det 

påminna dig om att samma Guds lag som Bibeln förklarar vara vägen, sanningen, livet, ljus, perfekt, och 

frihet, fortfarande finns och är till för oss idag. Jesus Kristus är Guds Ord kommen i köttet.  

Lägg märke till att Guds lag som Jesus vandrade efter, var hela Guds Ord.  

Och kom ihåg att han är han vårt exempel. 

  

När vi läser Apostlagärningarna ser vi också att alla apostlarna, däribland Paulus, var lydiga till samma 

Guds lag som Jesus var, även efter hans korsfästelse, död och uppståndelse. Det bör inte förvåna oss 

eftersom det nya förbundet (Jeremia 31) innebar att Guds lag skulle bli skrivna i våra hjärtan, vilket 

borde ge oss en önskan om att behålla den, inte göra oss av med den.  

Så med de ord som Jesus sa och Petrus brev om att Paulus är svår att förstå, är det bibliska sättet att 

pröva allt och hela poängen med det nya förbundet, att vi ska älska Gud över allt annat. Låt oss älska 

honom på det sätt han tänkt, vilket visar sig vara till välsignelse, precis som Hans ord säger. 

 

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/

