
 
 

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

“Pleroo the Law.” 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.” 

 

 

Pleroo, Guds lag 

 
I diskussioner som berör Guds lag, kan man ibland få höra kommentarer som; "Jesus har uppfyllt hela 

Guds lag så det finns inget som jag behöver göra." Man skulle egentligen bli ganska bekymrad över att 

höra ett sådant påstående. Varför? Eftersom ett sådant uttalande innebär att det eventuellt kan vara bra 

att inte bry sig om Guds lag. När någon gör ett sådant uttalande hindrar det ändå inte att inse att det är i 

mångt och mycket samma tanke och mentalitet som nationen Israel ständigt hade och som aldrig blev 

särskilt lyckad. Ska vi tro att vår Fader straffade Israel för att inte vilja älska Honom genom att åtlyda 

Hans lag, så han istället sände sin Son att dö för dem så att de inte längre behövde lyda Hans lag?  

Det låter inte speciellt trovärdigt. 

  

" .... Men Jesus uppfyllde ju hela Guds lag så jag behöver väl inte göra något."  

Detta uttalande gör klart misstaget att inte inse att det är en välsignelse att hålla Guds lag. Det finns 

många ställen i Bibeln vi kunde peka på för att bevisa detta. Men psalm 119 är en bra utgångspunkt från 

vårt perspektiv. Paulus lär även i Romarbrevet 8 att det är ett köttslig sinne som tror detta, men de som 

är av Anden älskar Guds lag. 

 

Romarbrevet 8:7  
Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 

 

Vad händer om någon menar att det är bra att Guds lag togs bort av Jesus Kristus? Hur ska vi ställa oss 

till ett sådant uttalande från en befäst troende? Ibland citeras Matteus 5:17 för att försvara denna 

trosuppfattning. Ordet "fullborda" har antingen tolkats som fullbordat i den meningen att en predikan 

eller undervisning i Guds lag har fullbordats eller uppfyllts och att Guds lag inte längre är gällande. Det 

är val vi själva gör. Vi rekommenderar att du tar en titt i Thayer's lexikon eller Strong's Concordance för 

att få ett mer uttömmande svar av innebörden av det grekiska ordet ”pleroo” som används här. 

 

Matteus 5:17  
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.  

Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 

  



Att tolka fullborda som att innebära att lagen inte längre gäller, har absolut ingen Biblisk grund, speciellt 

inte i ljuset av de nästa två verserna i vilka det sägs att ingenting kommer att förändras förrän himmel 

och jord förgås. Jesus, hans hebreiska namn är Yeshua, lämnar även en lista över konsekvenserna om 

någon upphäver och även lär att de minsta buden inte längre gäller. 

 

Matteus 5:18-19  
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. 

  

Så om vi menar att ordet "fullborda" i vers 17 innebär att hela Guds lag inte längre gäller för de troende, 

se då vad Jesus sa: 

I vers 17; Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att 

upphäva utan för att fullborda. I vers 18; Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en 

enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Och i vers 19; 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. 

Denna definition av fullborda i vers 17 tycks bara inte vara speciellt adekvat. 

 

Detta innebär att ordet "fullborda" i Matteus 5:17, på grekiska "pleroo," måste betyda att till fullo 

predika eller till fullo undervisa om Guds lag och inte att någon del av Guds lag inte längre gäller 

eftersom det skulle göra verserna 18 och 19 totalt missvisande. Uppenbarligen säger Jesus inte i vers 17 

att han avser att fullborde hela Guds lag trots att den inte längre gäller och sedan fortsätta med att säga 

att den ändå fortfarande gäller, åtminstone till dess himmel och jord förgås. 

 

Som om detta inte vore nog, fortsätter han i nästa vers med att säga att det finns eviga följder för de 

troende som inte lär sig och att iakttar även de minst bud som inte längre gäller! Det skulle betyda att 

Jesus var schizofren eller helt från sina sinnens fulla bruk. 

Hur kunde Guds lag tas bort och inte tas bort på samma gång? Om Guds lag skulle blivit upphävd 

genom hans fullbordan, varför skulle det då få negativa konsekvenser om vi inte lär oss och iakttar vissa 

bud som inte längre gäller? Det verkar totalt obegripligt så svaret är entydigt.  

 

Det är ungefär lika lätt som det låter, trots vad man tror om Paulus och vi vet redan att Petrus sa att 

Paulus kan vara svår att förstå eftersom det rör sig om frågor i Guds lag. Men hur många är villiga att gå 

till Paulsus skrifter och tro sig förstå att han undervisade att hela Guds lag inte längre gäller? Följden av 

detta blir att Jesus kom för att upphäva lagen eller för att förkunna att den inte längre gäller. I stället kom 

han för att till fullo undervisa oss om Guds lag. Detta borde vara mycket mer logiskt med tanke på att 

Jesus ägnade hela sitt liv åt att undervisa och utöva vad Mose redan skrivit som Faderns egna ord. 

 

 

Även att säga att undervisningen i Markus 7 skulle förvanska vad Mose skrev är ett mycket illa valt 

påstående. Men låt oss anta att vi ignorerar allt och att verserna 18 och 19 i Matteus 5 inte längre finns. 

Hur skulle vi annars veta att det är föga meningsfullt att tro vad Jesus sa i Matteus 5, att han kom för att 

fullborda hela Guds lag i den meningen att vi inte längre behöver lyda den? En klar anledning utanför 

alla sammanhang som vi redan har presenterat, är det faktum att Jesus inte fullföljde hela Guds lag. Och 

han kommer heller aldrig att göra det. 

 

 



Jesus uppfyllde inte Guds lag i den meningen att uppfylla hela Guds lag. Det var helt enkelt inte möjligt. 

Det finns bud som endast riktar sig till kvinnor och Jesus kommer aldrig kommer att uppfylla dem. Det 

finns lagar som endast är avsedda för smeder och Jesus var inte smed. Det finns bud för domare och 

rådsförsamling, men Jesus var inte en del av dem. Det finns bud för leviter men Jesus var inte levit. Vi 

kunde fortsätta betydligt längre än så. Men nu vet vi åtminstone att Jesus inte uppfyllde hela Guds lag så 

att vi inte behöver göra det. Jesus uppfyllde inte hela Guds lag och han kommer aldrig att göra det. Låt 

oss säga att igen. Jesus uppfyllde inte hela Guds lag och han kommer aldrig att göra det. Det enda 

"fullborda" kan betyda i Matteus 5:17 är att han kom för att till fullo undervisa om att Guds ord är 

sanning. Detta är exakt samma ord som används i Matteus; 

 

Matteus 3:15  
Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. 

 

Så om Matteus 5:17 innebär att Jesus uppfyllt hela Guds lag så att vi inte behöver göra något, betyder 

det också att Jesu uppfyllande utövade rättfärdighet så att vi inte längre behöver utöva rättfärdighet? 

Uppenbarligen inte. 

 

1 Johannes 2:29  
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 Johannes 3:7  
Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 

 

1 Johannes 3:10  
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. 

 

Så hur definierar Strong's concordance det grekiska ordet rättfärdighet?  

 

Strong's 1345:  

" det som har ansetts vara rätt och har fått laga kraft.  

Vad som har fastställts och beslutats enligt lag, som en stadga."  

 

Att utöva rättfärdighet innebär att utöva Guds lag. Alltså måste "fullborda" i Matteus 3:15 innebära att 

Jesus lärde sig rättfärdighet genom att utöva Guds lag, inte genom att utöva en rättfärdighet som inte 

längre gäller. 

 

Låt oss gå tillbaka till Matteus 5:17.  

 

Matteus 5:17  
Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att 

upphäva utan för att fullborda (pleroo). 

 

"Pleroo" är det grekiska ord som översatts med "fullborda." Titta på hur Paulus använde ordet "pleroo". 

 

Romans 15:19  
…genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt 

omkring ända till Illyrien överallt predikat (pleroo) Kristi evangelium. 



 

Kan du se här att ordet pleroo betyder att till fullo predika? I Matteus 5:17 ser vi att Jesus kom för att till 

fullo predika Guds lag och inte för att upphäva den. När nu Jesus tar vad han säger i vers 17 och 

förstärker sitt uttalande i vers 18 och 19, får vi också en bättre förståelse av innebörden i det grekiska 

ordet pleroo. 

 

Matteus 5:18-19  
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. 

 

Om det var vad han kommit för att undervisa och praktisera, bör vi då inte också lära alla folk att lyda 

och iaktta allt vad han undervisade och gjorde?  

 

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 vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens 

slut.  

 

Kanske det är så att vi också borde lära alla folk att lyda allt Jesus undervisade och praktiserade. 

 

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# 

 


