
Sanningen 
om Paulus 
och lagen

Paulus Paradox Del 2
(Paradox = skenbar motsägelse)

Ett sammandrag av en videoserie i 5 delar, ”Pauline Paradox Series” 
som handlar om Paulus och hans omdiskuterade avskaffande av Toran, 

Guds lag i Gamla Testamentet, från 119 Ministries, Costa Rica.



Innan vi börjar fördjupa oss i del 2 av denna serie, 
finns det frågeställningar som är värda att reflektera 
över. Det avsedda målet med denna serie är att visa 
på sanningar i Guds ord som du kanske aldrig har 
reflekterat över tidigare. Till skillnad från annan 
undervisning får du här göra ställningstaganden på 
vad som presenteras. Det är upp till dig att antingen 
acceptera eller förkasta med de konsekvenser som 
det eventuellt kan innebära.

 Det finns mycket undervisning idag som är värd 
att studera och ifrågasätta, som exempelvis vad som 
händer när vi dör, hur den yttersta tiden kommer 
att utspela sig, om helvetet är en verklig plats eller 
andra händelser som Bibeln presenterar. Alla dessa är 
viktiga frågor att ställa sig och vi blir välsignade när 
vi förstår dem bättre. Men även om vi misstar oss i 
en del frågor eller inte förstår dem riktigt, ger skrif-
ten inte något tydligt besked om eviga följder eller 
konsekvenser av detta. 
Det har helt enkelt inte någon större betydelse, men 
det är nyttigt att lära känna sanningen om vissa frå-
gor som man har. Skulle det visa sig att det är fel, har 
det inte några eviga följder för antingen vår frälsning 
eller belöning i riket. 

Det är på detta sätt denna serie skiljer sig från många 
andra Bibelundervisningar. Tillsammans har vi för 
avsikt att fastställa exakt vad sanningen i Guds ord 
är och att det resulterar i motsvarande tillämpning. 
Det innebär att göra det rätta och anstå från det 
som är fel.
 Om annan undervisning enbart syftar till intel-
lektuell förståelse av vår tro, fokuserar denna under-
visning på att leva ut vår tro, antingen i lydnad eller 
revolt mot instruktionerna från vår Fader. Vilka delar 
av Guds lag (Torahn, undervisningen) är fortfarande 
gällande? Vilka delar, om någon, är inte längre sann?
 Skriften är mycket tydlig på, att när vi har fått 
kunskap om sanningen, är vi också ansvariga inför 
den. Vi är ansvariga inför Guds Ord. Vi kan antingen 
acceptera den och få del av de välsignelser som följer 
av att utöva dess sanning, eller förkasta den och vara 
upproriska mot sanningen med de konsekvenser det 
troligtvis får.
 De flesta troende är nog överens om att vi skall 
följa Guds bud och därmed inte synda. 

Möt den Paulus 
du troligtvis aldrig 
lärt känna!



Vi förstår att vi inte kan hålla Guds lag perfekt, men 
sann tro består av en önskan att vilja hålla Hans ord 
i allt, samtidigt som vi erkänner att mottagandet av 
nåden sker genom vår Frälsare och inte genom våra 
gärningar. Han täcker våra oavsiktliga synd. Om vi 
däremot förstår vad frälsning, nåd, tro och lydnad 
verkligen är och hur den skall uttryckas i en troendes 
liv, är en tvistefråga.

 I vilken utsträckning är Guds lag gällande för de 
troende idag? Gäller bara vissa partier eftersom en 
del bud anses föråldrade. Eller är alla tillämpliga, 
sanna och gällande? Ser du skillnaden? Sanning är 
sanning oavsett om vi vet att det är sanning eller inte. 
 Vi är antingen i processen att förkasta hans san-
ning eller att lära oss den, tillämpa den och formas av 
den. Det finns inget mellanting. Det enda hindret för 
sanningen att påverka oss är när vi anser att vi redan 
har den. Pontius Pilatus frågade i sitt samtal med 
Jesus i Joh 18:38; 
”Vad är sanning?” 
 Det är den fråga vi också har att ställa oss.
Psalm 119:142 ger förhoppningsvis ett tydligt svar;
”Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din under-
visning är sanning.” 
 Ofta kallas de fem Moseböckerna i Gamla Testa-
mentet för ”lagen” eller Guds lag som skrevs ner av 
Mose, för Torahn, som helt enkelt betyder ”undervis-
ning, instruktioner eller lära” på hebreiska. 
Undervisningen, eller Torahn, som avses i Psalm 
119:142, är den Guds lag som Mose skrev ner. 
Tror vi det? Är den vårt rättesnöre? Är den sann? 
Är det fortfarande så? Framför allt är frågan, har det 
någon betydelse vad som är sanning?
 Att utröna detta är hela avsikten med denna un-
dervisning. Det förutsätter att du vill veta sanningen 
och att du förlitar dig på Guds ord som grund för vad 
som är sanning. Har sanningen någon betydelse?

 

Enligt vad Herren visar i 5 Mos 13, där det står att 
om någon lärare som undervisar någonting från To-
ran, att den har ändrats eller inte längre gäller, är han 
en falsk profet, en falsk lärare. 5 Mos 13:1-5;
Om en profet eller en som har drömsyner träder fram 
hos dig och han ger dig något tecken eller under, och 
sedan detta tecken eller under som han talat med dig 
om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gu-
dar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 
då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på 
den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar 
er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela 
ert hjärta och hela er själ. HERREN, er Gud, skall ni 
följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, 
hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och 
honom skall ni hålla er till. 
Men den profeten eller den som har drömsyner skall 
dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, 
som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur 
träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg 
som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall 
skaffa bort det onda hos dig.
Och vers 18;
när du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, så att du 
håller alla hans bud som jag i dag ger dig och gör det 
som är rätt i HERRENS, din Guds, ögon.

Under det första århundradet, fanns det en Torah-ba-
serad domstol som var ansvarig för att döma i dessa 
frågor om någon skulle anklagas för allvarliga brott 
mot lagen. En sådant Torah-baserat domstolssystem 
existerar inte idag. Därför är dödsstraffsdomar tek-
niskt sett inte tillåtna att utdömas av Herrens lag. Om 
inte ett sådan Torah-baserat rättssystem åter etableras 
i Israel, tillåter inte Herren något dödsstraff.
 Det är domstolens ansvar att avkunna dom från 
dessa lagar. Det borde låta vettigt, men faktum kvar-
står att i det första århundradet, var detta speciella 
avsnitt i skriften gällande och skulle tas på högsta 
allvar. Då fanns en Torah-baserad juridisk domstol, 
Sanhedrin, under juridiskt överinseende av den 
romerska staten. Varje troende på Guds ord skulle 
pröva Jesus, apostlarna och även Paulus, mot vad 5 
Mos 13 säger. 



De var tvungna att göra det, eftersom det var Her-
rens befallning. I denna undervisning, kommer vi 
verkligen att pröva Paulus mot 5 Mos 13, precis som 
de gjorde under hans  tid. Förväntar du dig att han 
skulle klara detta test? Du kanske tror att Paulus un-
dervisade mot Mose lag och därmed inte klarar testet 
i 5 Mos 13. Förvånar det dig att han gjör det utan 
minsta anmärkning?

Paulus undervisade i alla sammanhang om vad Mose 
hade skrivit och avvek aldrig från detta. Men innan vi 
tar itu med ett så stort ämne, vad skulle det innebära 
om Paulus inte hade klarat provet i 5 Mos 13? Om 
någon skulle predika ett annat budskap som Herren 
inte givit genom Mose utan egentligen hade sitt ur-
sprung från människor? Då skulle Herren se det som 
att de följde efter andra gudar. 
 5 Mos 13 är ett lackmustest för att fastställa vilka 
instruktioner du följer. Det är egentligen ganska 
enkelt. Herren undervisar tydligt genom hela Torahn 
och profeterna, att när vi gör vad Han säger, lyssnar 
till Hans röst, då är vi faktiskt Gudsfruktare. När 
Herren säger något, så följer vi Honom eller annars 
inte. Vi kan faktiskt förstå vilken gud människor 
följer, genom att få kännedom om vilka instruktioner 
de följer. Jesus undervisade om detta i en klassisk 
liknelse i Matt 7:20;
Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
 Vad exakt menas med frukt? Skriften undervisar 
alltid det andliga genom det fysiska. Så är det här 
också. Guds Ord kallas för säd. Det förekommer på 
flera ställen i skriften. Luk 8:11 och 1 Petr 1:23 är två 
av de mest uppenbara exemplen. I det här fallet lär 
oss den fysiska manifestationen att den andliga verk-
ligheten är ännu mer uppenbart för oss i dag. 

Genom modern vetenskap vet vi att säd bär med sig 
DNA-koder, som helt enkelt är en serie detaljerade 
instruktioner för tillväxt.

Som vi nämnde tidigare, betyder instruktioner helt 
enkelt Torah på hebreiska. DNA, dess instruktioner, 
eller Torah om du så vill, instruerar trädet om hur 
det skall växa, hur det skall bära frukt och därige-
nom producera mer säd till jorden för att skapa ännu 
fler träd. Inte så överraskande när vi fortsätter med 
Bibelns liknelser, att troende också kallas för träd 
i skriften (Jes 56:2-4, Rom 11, Psalt 52:8, Jer 11:16, 
Mark 8:24). Som träd, producerar vi antingen god 
eller dålig frukt (Matt 3:10; 7:17-20; 12:33; 13:23) ba-
serat på den typ av instruktioner eller utsädes-DNA 
som finns inuti oss.

Vi är antingen säd med bra DNA-instruktioner eller 
dåliga, baserat på de instruktioner vi följer. Andra ser 
bara frukten, bra eller dålig och bevittnar därmed de 
instruktioner som finns i fruktens säd. Denna frukt 
förs vidare till andra, även om vi inte hade avsikt att 
den skulle göra det. När de äter vår frukt, konsume-
rar och absorberar de den säd eller instruktioner som 
följer med den.
 När vi däremot följer instruktioner som är i strid 
med Guds ord, så följer vi andra människors ideer, de 
som har gjort sig själva till gudar genom att instruera 
om sina ideer, inte Herrens vägar. Det är en avgö-
rande sak för Herren och kärnpunkten i 5 Mos 13 
testet. Detta kapitel är till för att förhindra att sådana 
saker händer, för att undvika att den fördärvande 
säden, falska instruktioner och därmed undvika ska-
dad frukt, att förhindra att de dåliga instruktionerna 
tränger in i Guds folk, Hans kropp.
 När DNA blir felprogrammerat och mångfaldi-
gas, skapar det onormal celltillväxt och börjar suga 
livet ur resten av kroppen. Torahn handlar om livet 
och därmed är andliga celler en mycket viktig sak för 
Herren. 5 Mos 13 berättar exakt vilka instruktioner 
som utgör den goda säden som producerar bra träd, 
och därmed god frukt. 



När 5 Mos 13 tillämpas, förhindrar det onormal 
celltillväxt från att äga rum i Hans kropp och suga liv 
och välsignelser ur den. Dålig frukt är bara ett annat 
ord för synd; 
”Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är 
brott mot lagen.” (1 Joh 3:4) 
Så brott mot Guds lag är synd. Johannes säger inte 
att endast bryta mot vissa bud är synd. Han delar 
inte upp Guds bud i olika fack. Människor kan säga 
sådana saker i sina indoktrinerade institutioner, men 
inte Bibeln.
 Jag föreslår att vi använder oss av de termer som 
Bibeln gör. Om Bibeln inte delar upp Guds lag för att 
förklara sig själv, vilken rätt har då vi att göra det? Vi 
har definitivt inte Guds behörighet. Vem skall vi följa 
och underordna oss till - människor eller Guds ord?
“Då svarade Petrus och apostlarna: ”Man måste lyda 
Gud mer än människor.” (Apg 5:29)
 Vi ska inte behöva konstruera nya fraser eller ord 
som inte finns i Bibeln i försök att förklara den. När 
vi ser att det händer är det dags att sätta upp en röd 
flagga och fråga oss varför någon måste konstruera 
nya begrepp och dela upp Guds lag, bara för att deras 
teologiska uppfattning skall passa in.
 Vi behöver inte och ska inte behöva gissa hur 
synd definieras. Vi skall ha helt klart för oss hur Guds 
ord definierar synd (Rom 3:20). Om Bibeln och även 
Jesus betraktar vad Mose skrev som Guds ord, så bor-
de vi också göra det? Är inte Guds lag en del av Guds 
ord? Det var och är fortfarande de instruktioner som 
levereras till oss av Herren genom Mose.

Är inte Herrens instruktioner den goda säden, Guds 
ord? Paulus talade om frukten av båda sädtyperna i 
Gal 5:16-26. När man följer världens instruktioner 
och dess sätt, ger det dålig frukt.

 

Det är köttets frukt. När man följer Herrens bud, 
instruktioner och vägar, ger det god frukt. 
Det är Andens frukt.
 Det är varför Paulus säger i sitt brev till Romarna 
att vad de som lever efter Anden tänker på och de 
som lever efter köttets sinne drabbas av;
De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det 
som hör till köttet, men de som lever efter Anden 
tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är 
död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är 
fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag 
och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur 
kan inte behaga Gud. (Rom 8:5-8)
 Det köttsliga sinnet, hatar Guds bud. Den som 
lever efter Anden måste älska och vilja följa Guds lag, 
den goda säden, den goda och livgivande läran. Det 
är inte bara Paulus som påstår att Anden leder oss till 
att vilja följa Guds lag. Det kommer också direkt från 
profeterna beträffande det nya förbundet;
“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.” (Hes 36:27)

När Anden bor i oss, kommer det att få oss att vilja 
praktisera och leva ut hela Guds ord i överensstäm-
melse med 5 Mos 13. Detta leder oss till vår Frälsare. 
Jesus, (Hans Hebreiska namn är Yeshua), utmanades 
ständigt av lärarna på sin tid för att avgöra om Han 
var sann eller falsk. Han testades mot 5 Mos 13 så 
som Herren hade befallt Sitt folk att göra. 
 Kom ihåg att Jesus vid ett flertal tillfällen sa att 
han inte undervisade sina egna ord.
Han sa att han bara talade vad Fadern gav Honom, 
det som var skrivit av Mose; 
Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. 
Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från 
Fadern som har sänt mig.” (Joh 14:24). 
Detta var till stort förtret för de populära Fariseeiska 
lärararna under det första århundradet. 



De ville absolut sätta dit Honom för att vara en falsk 
profet. De ville med all kraft förklara honom skyldig 
till att Han undervisade och gav befallningar på ett 
annat sätt än Mose, så de kunde bli av med Honom. 
Men Jesus klarade alla de tester de utsatte Honom 
för.
 Varje gång de försökte sätta dit honom, att få 
honom på fall eller att säga något i motsats till Mose 
lag och därmed inte klara 5 Mos 13 provet, gav Jesus 
dem aldrig nöjet att begå detta misstag. Han hade 
Guds ord i sig och var en fullkomlig spegel av Or-
det, så fullkomligt att Han kallades Ordet i köttslig 
gestalt; 
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg 
hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av 
Fadern, och han var full av nåd och sanning. 
(Joh 1:14). 
Han hade också namnet Guds ord;
Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, 
och det namn han har fått är ”Guds Ord” (Upp 19:13). 
 Detta är avgörande eftersom om Jesus någonsin 
talade emot eller bröt Mose lag, som är Guds lag, då 
skulle Han bli skyldig till att ha begått synd (1 Joh 
3:4). Då skulle Hans fullkomliga offer för vår skull 
och vår möjlighet till räddning vara borta, och vi 
skulle fortfarande vara förlorade. Men tack och lov 
det blev inte så.

Jesus undervisade, gav befallningar från och prakti-
serade Mose lag på ett perfekt sätt, så vi vet att han 
inte syndade. Vi måste bara ha i åtanke för rättvisans 
skull, att även om vissa påstod att Han bröt emot vad 
Mose hade skrivit i Guds lag, så gör de flesta forskare 
idag inte det misstaget mot Jesus, bara mot Paulus.  
 Faktum kvarstår att det fortfarande finns en del 
som tror att Jesus bröt mot vad Fadern befallt och att 
Sonen åsidosatte sin Faders bud. Om så vore fallet, 
skulle vi inte ha en fullkomlig Frälsare, ingen nåd och 
vi skulle fortfarande vara dömda till evig förtappelse.
Det skulle inte vara en speciellt lycklig verklighet och 
knappast innebära några Goda Nyheter. 
 Det skulle inte vara det evangelium vi alla känner 
till och som vi förtröstar på. Jesus kunde inte göra 
anspråk på att vara Ordet och samtidigt ändra Guds 
ord. Det är egentligen ganska enkelt att bekräfta. 
I Joh 1:14 och Upp 19:13 finner vi att Guds ord och 
Jesus är en och densamme. Vi finner också i Hebr 
13:8 att Jesus hävdar att Han är den samme i går, idag 
och för evigt. 
Om Jesus är Guds ord, vilket Mose skrev, och om det 
inte förändras, då kvarstår endast ett alternativ; 
Guds ord, som inkluderar Mose lag, är detsamma i 
går, i dag och för evigt. 

Alla som försöker strida mot detta, skulle behöva 
presentera en omöjlig motsägelse till Bibeln. Jesus 
undervisade och gav befallningar enbart från vad 
Mose skrivit i Guds lag, Torahn. Han klarade med 
100% säkerhet testet i 5 Mos 13.

Han undervisade och befallde enbart från Torahn. 
Något annat fanns inte. Och inte bara det, Han 
erbjöd oss en perfekt förklaring när Han framställde 
för oss att Han fullbordade Guds lag; 
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller 
profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan 
för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och 
jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick 
i lagen  förgå, förrän allt har skett. Den som därför 
upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna 
så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den 
som håller dem och lär människorna dem, han skall 
kallas stor i himmelriket. (Matt 5:17-19). 
 Detta i motsats till fariséernas sätt att tolka Mose 
lag (Mark 7; Matt 5:20, 23), vilket visar att de un-
dervisade en sak men i praktiken gjorde något helt 
annat. Jesus kallade det för hyckleri.
 Jesus lärde ut, praktiserade och gav befallningar 
från Mose lag på ett fullkomligt sätt. Det borde vara 
av stort intresse eftersom vi vet vad ”missionsbefall-
ningen” säger; Matt 28:19-20
“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 
(Denna vers finns inte med i de ursprungliga skrif-
terna) och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

”Folk” är bara ett annat ord för hedningar. Märk hur 
Jesus ger i uppdrag åt sina lärjungar att undervisa 
folken/hedningarna, att lyda allt han befallt. Vi vet att 
enligt 5 Mos 13 hade Jesus i uppdrag att ge sina in-
struktioner från Torahn, annars skulle han betraktas 
som en falsk profet enligt Guds egen definition.



Vi vet också att de skriftkunniga lärarna på den tiden 
inte kunde bevisa att han var en falsk profet, hur 
mycket de än försökte. Hur kan vi då låtsas tro att vi 
inte skall lära alla folk att lyda allt vad Jesus predi-
kade, vilket också inbegriper Mose lag? Är det ens 
möjligt? Hur kan man tydligt läsa i missionsbefall-
ningen att vår Frälsare undervisade från Torahn och 
instruerade oss att undervisa alla folk allt han befallt 
från Torahn och sedan ändå dra slutsatsen att vi inte 
skall lära folk Torahn?
 Tro det eller ej, men de flesta uppdrag, visioner 
och uttalanden av många församlingar och interna-
tionella samfund är byggt på vad vi kallar missions-
befallningen från Matteus 28. Men de flesta har helt 
missat vad Jesus menade. De predikar emot delar av 
vad Mose skrev. Tyvärr, är det motsatsen till att åtlyda 
missionsbefallningen. 
 De utför denna befallning i Jesu namn, men 
förkastar Guds undervisning genom Mose i Gamla 
Testamentet.Tidigare har vi kunnat läsa i Matteus 
7:20, att vi skall lära känna dem av deras frukt. 
I nästa vers i Matteus 7, läser vi;
“Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig 
komma in i himmelriket, utan den som gör min him-
melske Faders vilja. Många skall säga till mig på den 
dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp 
av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut 
onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många 
kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: 
Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”
 Vi skall inte låta oss luras på detta sätt (1 Joh 3:7). 
Det är skrivet i 5 Mos 13 samt Matteus 7, att även om 
en sådan person gör mirakulösa tecken och under-
verk, men fortfarande lär ut ett annat Guds ord, en 
annan Torah, så är den person fortfarande en falskt 
profet. Det är vad Bibeln säger, inte vi.

I Matteus 7, verkar det vara en grupp som borde ha 
vetat bättre. De presenterades för Guds ord, san-
ningen, men mitt i uppdraget för Herren, valde de 
istället laglösheten, förkastade sanningen och var 
gensträviga och blev således dömda. De visste att 
Jesus var Guds ord (Upp 19:13), men förkastade det 
med sin lära. De syndade avsiktligt. Det är motsatsen 
till tro. Det är uppror, hyckleri. Att med munnen säga 
att man tror på Guds ord men förkasta det i praktisk 
handling, är den exakta definitionen av hyckleri.
 Vårt kött gillar inte att höra detta, vilket är varför 
så många pastorer vägra att predika om det. Tyvärr 
finns alltför ofta en större önskan att få fler anhänga-
re och goda inkomster istället för att framföra san-
ningen. Det betyder dock ej att alla som undervisar 
mot Torahn kommer att förkastas till slut.
 
Det finns en skillnad mellan lurade till okunskap och 
regelrätt uppror. Som vi sa från början finns det en 
skillnad mellan att vara okunnig om sanningen eller 
uppsåtligt upprorisk och förkasta sanningen efter att 
ha blivit utsatts för den.
 Det finns de som verkligen tror att Guds ord 
ändrats och du kanske är en av dem. Kanske har du 
några väl underbyggda argument för att tro detta, 
och jag misstänker att om så är fallet, är de flesta 
av dem baserade på Paulus ord. Jesus säger att man 
ändå blir delaktig i Guds rike eller ”frälst” som vi 
gärna vill kalla det. 
 Men de eviga belöningar kommer att äventyras. 
Vi vet att alla de troende kommer att bedömas uti-
från deras lydnad till Guds ord. Det är inte en dom 
över deras frälsning, utan om deras eviga belöning. 
Detta pris kommer att tilldelas segrarna i slutet, be-
roende på hur väl de fullföljt loppet.

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller 
profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan 
för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och 
jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i 
lagen förgå, förrän allt har skett. 



Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud 
och lär människorna så, han skall kallas den minste i 
himmelriket. Men den som håller dem och lär männis-
korna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 
(Matteus 5:17-19)
 Efter att ha läst Matteus 7:21-23 och Matteus 
5:17-19, ser vi att Jesus delar in människor i tre 
grupper. Det är viktigt att undersöka dessa grupper, 
eftersom varje grupp leder till olika konsekvenser i 
vårt förhållande till tron och att utöva sanningen i 
Guds ord.
 En grupp i Matteus 7, trodde att de tjänade 
Herren. De trodde att de skulle göra underverk och 
arbeta för Herren, men de förkastade Guds lag. 
De gjorde inte Faderns vilja. De exponerades för san-
ningen, men förkastade den och fortsatte uppsåtligt 
att synda. De trodde att de kunde säga att de tjänade 
Herren och utföra Hans vilja utan att ha någon öns-
kan att följa Guds ord.
 Detta innebär att de utsatts för och kände till san-
ningen i Guds ord, men förkastade det i sitt utövan-
de, även om de gjorde många bra saker för Guds rike. 
Kan du föreställa dig ett sådant scenario? 
Allt de gjorde slutade med att det var betydelselöst 
eftersom de förkastade sanningen som presenterats 
för dem i Guds ord. 

De förkastade Guds ord, Herren själv, vilket är 
laglöshet och därmed förkastade Herren dem också, 
trots alla deras goda intentioner och arbete.  
Detta är den värsta grupp som man kan vara 
delaktig av. 
 Det finns en annan grupp i Matteus 5. De klarade 
sig in i Gudsriket trots att de utövade och undervi-
sade om saker som var emot Guds lag. De undervi-
sade i laglöshet, men till skillnad från de i Matteus 7, 
förkastade de inte Guds ord i sitt hjärta. De var bara 
vilseledda på vad Guds ord egentligen innebar. 
De visste inte bättre och hade ännu inte fått begrepp 
om hela sanningen. 

De gjorde inte uppror eller avvisade sanningen. 
Denna grupp klarade sig åtminstone in i kungariket, 
men tyvärr är det inte riktigt vad vår Herre egentli-
gen är ute efter. Han söker dem som älskar Honom 
och Hans ord av hela sitt hjärta. Det verkar som om 
Han planerar att rikligen belöna den sortens tjänare.
 Slutligen är det den gruppen i Matteus 5:17-19 
som tror fullkomligt på Guds ord och vill leva efter 
ordet helt och fullt. De önskade att lära sig allt i Guds 
lag, att inte utesluta ett jota eller enda prick och den 
gruppen kommer inte bara in i kungariket. Eftersom 
de hade en bestämd vilja att genomföra hela budska-
pet i lydnad till Fadern blir de störst i riket. 

Kom ihåg att den Guds lag som presenterades för 
åhörarna som Jesus talade till, var Torahn, Mose lag. 
Det finns ingen annan Guds lag.
 
Dessa är de tre grupper så som de förhåller sig till 
Guds lag. Den som anser att han tror även om han 
samtidigt uppsåtligt förkastar sanningen i Guds ord, 
förkastas också i slutet. De som förleds att tro att 
Guds ord har ändrats, men verkligen har tro och en 
längtan efter Hans ord, de kommer att bli delaktiga 
men vara de minsta i riket.
  Jesus förklarade tydligt att de som undervisade 
mot Mose lag (Torahn), skulle vara de minsta i riket. 
Det finns inget annat sätt som hans åhörare kan ha 
tolkat detta. Det finns alltså bara ett sätt som vi kan 
tolka det på också. Men tyvärr är verkligheten en 
annan. Det finns många som tror att mycket av vad 
Mose fick från Gud, nu är föråldrat och inte längre 
gäller. De som anser detta undervisar mot Torahn.



Frågan är om de bara är bedragna och därmed kom-
mer att vara de minsta i kungariket (Matt 5), eller om 
de är upproriska mot Guds ord och därmed kommer 
att förkastas vid slutet. (Matt 7) 
 Detta kommer att bedömas utifrån hur mycket de 
exponerats för sanningen och hur de reagerat på den. 
Detta är av stor betydelse för hela denna undervis-
ning om Paulus, kommer utan minsta tvivel bevisa 
att han praktiserade och undervisade från Torahn.
 Han undervisade nämligen ingenting som var 
emot Mose lag. Han hade levt hela sitt liv med 
Torahn och kunde den med stor säkerhet utantill. 
Du kan välja vad du vill göra med dessa sanningar 
när de nu avslöjas för dig. Du har möjlighet att över-
väga vad du tror du visste om Paulus. 
Hebreerbrevet 10 beskriver processen hur man blir 
som de i Matteus 7:21-23.

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kun-
skap om sanningen, finns det inte längre något offer för 
synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en 
förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den 
som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om 
två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare 
straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar 
Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för 
orent, det blod som har helgat honom, och som smädar 
nådens Ande? Vi känner honom som har sagt: Min är 
hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren 
skall döma sitt folk.” (Hebr 10:26-30)
 Detta är inte avsett att inge fruktan, utan för att 
påminna dig om allvaret i Guds ord. Se till att du 
testar allt i Hans ord och bekräftar din önskan att tro 
på sanningen. Kom ihåg att nästan allt stöd för tron 
på att Herren förändrade sina bud till sitt folk, vilar 
på utvalda avsnitt ur Paulus brev.

I en anda av att söka och främja sanningen, kommer 
resten av denna serie att speciellt fokusera på Paulus 
och vad han verkligen undervisade om. 
Vi föreslår att du har din Bibel och annat studiemate-
rial tillgängligt. Vi kommer att presentera den Paulus 
du troligtvis aldrig lärt känna.

“Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör 
allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför 
honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar 
till er frälsning. Så har också vår älskade broder Pau-
lus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så 
gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa 
brev finns en del som är svårt att förstå och som okun-
niga och obefästa människor förvränger till sitt eget 
fördärv - något som också sker med de övriga Skrifter-
na. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på 
er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse 
och förlorar ert fäste.”(2 Petr 3:14-17)
 Petrus säger här några riktigt viktiga saker som 
berör Paulus. För tvåtusen år sedan, förklarade Pet-
rus att Paulus kunde vara svåra att förstå och detta 
trots att de då bättre kände till språket, kulturen och 
i vilka sammanhang de verkade och spred Guds ord.  
 Och visst är Paulus brev inte så speciellt mycket 
lättare att förstå i dag. Petrus fortsätter med att säga 
att okunniga och obefästa förvränger den vishet 
Paulus som fått. Om nu Paulus undervisar om Guds 
ord i sina brev, vore det inte då förnuftigt att tro att 
Petrus vädjar om att de inte skulle vara ignoranta el-
ler tveksamma eftersom det handlar om Guds ord?
 Det enda Guds ord de hade på den tiden var det 
Jesus undervisade från, Gamla testamentet, Mose lag 
eller Torahn. Men uppenbarligen fanns det de som 
tyckte att Paulus undervisade någonting annat när 
det gällde frågor om Mose lag. De förvrängde hans 
ord och Petrus kallar dem laglösa människor.

En nyss utkommen bok har titeln; 
”Slutet på lagen; Det Mosaiska förbundet i Paulus 
teologi.” Man kan misstänka att det är ett verk av 
”okunniga och obefästa människor,” eller laglöst folk 
som Petrus beskriver dem? En sådan bok förespråkar 
ju inte laglydnad. Förespråkade Paulus laglydnad? 
Låt oss ta reda på det.
“och du känner från barndomen de heliga Skrifterna 
som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron 
i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och 
nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse 
och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan 
skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”
(2 Tim 3:15-17)



Finns det något i Gamla testamentet som inte anses 
tillhöra skriften? Sa inte Paulus att ”hela Skriften 
är utandad av Gud och nyttig till undervisning, och 
att vår uppgift är att bestraffa, upprätta och fostra 
andra med hjälp av skriften och att allt fungerar som 
utbildning i rättfärdighet? Är vi satta till att utöva 
rättfärdighet?
“Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att 
var och en som gör det som är rätt är född av honom.”
(1 Joh 2:29)

“Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det 
rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.”
(1 Joh 3:7)

“På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds 
barn och vilka som är djävulens barn: den som inte 
gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte 
älskar sin broder.”(1 Joh 3:10)

Vad sa Jesus?
Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene 
att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad 
som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kom-
mer snart och har min lön med mig för att ge var och 
en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och 
den siste, begynnelsen och änden.”(Upp 22:11-13)

“Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! 
Vi upprätthåller lagen.” (Rom 3:31)

När Paulus kom omringades han av de judar som 
hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många 
svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus 
försvarade sig och sade: ”Varken mot judarnas lag eller 
mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig.”
(Apg 25:7-8)
 Alltså betydde underverk ingenting om budska-
pet bakom inte var förenligt med Mose lag. 
Fariséerna och de skriftlärde i det första århundradet 
var själva korrupta och laglösa (Matt 7, Matt 23:28). 
Men de visste åtminstone att om någon undervisade 
eller befallde något annat än vad som stod i Mose 
lag var det ett mycket allvarligt brott. De kände till 5 
Mos 13 och använda detta flitigt. Fariséerna såg Jesus 
(hans hebreiska namn är Yeshua) som ett hot mot 
Mose lag. 
 Fariséerna och de skriftlärda var avundsjuka på 
Jesus och det intryck han hade gjort som lärare för 
så många människor. I flera fall kan vi bevittna att 
skrifterna avslöjar deras komplott mot Honom 
(Matt 19:3, 22:35-36, och Luk 10:24-26).

De ville snärja Honom genom att ställa frågor om 
Mose lag. De hoppades att han skulle göra ett misstag 
som skulle motsäga vad Mose skrivit och därmed få 
laglig rätt att döma honom. 
 Men, vår Frälsare gjorde aldrig något misstag. 
Jesus undervisade och befallde på ett perfekt sätt allt 
vad Mose skrivit, vilket gav Honom titeln ”Ordet blev 
kött” (Joh 1:14) och ”Guds ord” (Joh 19:13).
  Alla Judar under det första århundradet visste 
detta. Kanske var det också detta som Petrus tänkte 
på när han varnade oss för att Paulus brev kunde leda 
oss in i laglöshet. 

Shalom, och må Herren välsigna dig i din vandring 
genom hela Guds ord. Jon Sherman.
Email: Info@119ministries.com
FaceBook: www.facebook.com/119Ministries
Websida: www.TestEverthing.net
Twitter: www.twitter.com/119Ministries #
Översättning; larsborre44@gmail.com


