"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln
“Subjecting Ourselves to Governing Authorities?” 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.”

Underordna oss överhet?
Vad menar Paulus när han säger att vi bör underordna oss den överhet vi lever under? När vi läser
Rom13, kan det tolkas som att vi ska rätta oss efter vilken regering som helst. Även om vi självklart ska
vara goda samhällsmedborgare inför en sekulär regering, är det troligt att Paulus ändå bara talade om
regeringar som undervisar och lyder Guds lag, Torahn. Men låt oss läsa texten först;
Romarbrevet 13:1-7
Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som
inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går
därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.
De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du
slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds
tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan
orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man
underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.
Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för
just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem: skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som
ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder.
Det finns ett antal punkter som behöver förklaras.
Torah-prövningen
1) Alla som har läst 5 Mos 13 vet att alla profeter och lärare måste prövas inför Torahn.
Om de lägger till eller dra ifrån något i Torahn (5 Mos 4:2; 12:23), är de att betrakta som falska
(5 Mos 13). Det finns ingenting i Torahn som befaller oss att lyda regeringar som inte följer eller lyder
Torahn. Kan ni föreställa er att HERREN skulle befalla oss att lyda Hitler eller Stalin?
Så antingen är Paulus en falsk lärare, annars menar han att vi bara ska lyda de ledare som undervisar och
utövar Guds lag, Torahn.

2) "De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda."
Vad som är gott eller ont (synd) definieras av Guds lag (1 Joh 3:4). De tidigare verserna talar om att
HERREN tillsätter sådana överheter och denna vers talar om att dessa ledare gör det på ett bra sätt
(vilket innebär att följa Torah). Så vi bör av detta förstå att Paulus hänvisar till ledare som utövar Torahn
och gör det som är gott för sina medborgare.
3) "Gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa.
Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak.
Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda.”
Som vi kan se fortsätter de efterföljande verserna i samma anda. Vi ska göra det som är "gott.”
"Gott" definieras som lydnad till Guds lag (Torahn). Ledaren som tillsatts av HERREN bär också ett
"svärd.” Detta "svärd" hänvisar i Skriften metaforiskt till "Guds ord" för dömande åtgärder.
Se exempelvis Hebreerbrevet 4:12;
Hebreerbrevet 4:12
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger
tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.
Vi kan också se att Jesus bär ett svärd;
Uppenbarelseboken 19:15
Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med
järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress.
Dessa ledtrådar bör ge oss lite bättre insikt i vad Paulus egentligen menar.
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
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