
 
 

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

“The Righteous Shall Live by Faith.” 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.” 

 

 

Den räffärdige skall leva av tro 

  
Många använder Apg 13:39 för att fastslå att lagen avskaffats och att det nu bara är i Kristus som vi är 

rättfärdiga. Så låt oss titta på den här versen tillsammans; 

 

Apostlagärningarna 13:39  
Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt  

som ni inte kunde frias från genom Mose lag. 

 

Först måste frågan ställas: "Har man någonsin kunnat blivit rättfärdiggjord av lagen?"  

Och för det andra; "Var tro något som krävdes även före Kristus?" 

 

 Galaterbrevet 3:11  
Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart,  

eftersom den rättfärdige ska leva av tro.  

 

Lägg märke till det som sägs här om varför ingen är rättfärdig inför Gud genom lagen.  

Det är ett citat från Gamla testamentet som säger att den rättfärdige skall leva av tro; 

 

Romarbrevet 1:17  

I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet:  

Den rättfärdige ska leva av tro.   

 

"Den rättfärdige ska leva av tro." Återigen ett citat från Gamla testamentet.  

 

Anses då detta uttalande komma från Nya eller Gamla testamentet? 

  

Dessa verser i Galaterbrevet och Romarbrevet är citat från Habackuk 2:4; 

 

 

 



Habackuk 2:4  

Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom.  

Men den rättfärdige skall leva genom sin tro. 

 

Allt Paulus undervisade om överensstämmer helt och hållet med Gamla testamentet.  

Bereerna testade honom ständigt gentemot Skrifterna. 

  

Apostlagärningarna 17:11  
Folket där var öppnare än de i Tessalonike.  

De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. 

 

Man kan också lägga till 3 Moseboken 13 testet som ett säkert tecken.  

Se vår undervisning med titeln; 3 Moseboken 13 Testet för mer information i detta ämne.  

 

Allt Paulus undervisade var i överensstämmelse med vad folket under Gamla testamentets tid levde 

med. Han säger; 

 

Romarbrevet 3:28  

Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 

  

Det var ett faktum för dem som levde under Gamla Testamentets tid.  

Det är därför han bara några verser senare säger; 

  

Romarbrevet 3:31  

Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.  

 

Att lyda lagen, Guds undervisning, rättfärdigar aldrig någon för deras synd.  

Men att leva ut den visar tydligt på kärlek och lydnad till Fadern.  

 

Det har alltid handlat om tro. Alltid! Låt oss läsa Romarbrevet; 

 

Romarbrevet 1:17  
I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet:  

Den rättfärdige ska leva av tro.   

 

Efter att ha tittat i Romarbrevet, vad säger då Hebreerbrevet om evangeliet?  

 

Hebreerbrevet 4:2  
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. 

  

Det bör noteras att författaren hänvisar till dem som Moses ledde ut ur Egypten, men aldrig kom in i 

löfteslandet. Vilket evangelium har vi hört som de också hörde?  

 

Det var att ALLA, hebreer och hedningar, som genom Guds löften till Abraham, Isak och Jakob  

kunde ingå hans förbund. Men som denna vers i Hebreerbrevet säger, var de tvungna att smälta samman 

med det i tro.  

 

Men vad skulle det haft för betydelse? Det är det Gamla Testamentet som vi pratar om…  
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Tro utan gärningar är död. Precis som Jakob säger.  

 

Jämför med vad som står bara några verser tidigare i Hebreerbrevets kapitel 3; 

 

Hebreerbrevet 3:15-19  
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 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?  

 

Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte fick komma in.  

 

Således likställer författaren här olydnad med otro. Det är intressant att notera att bara 7 kapitel senare, 

läser vi om de rättfärdiga människor som VANDRADE I TRO i Gamla Testamentet.  

Kapitlet som ofta kallas "Trons människor.” Hebr 11; 

 

Hebreerbrevet 11:13  

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. 

 

Var inte alla dessa människor under det gamla förbundet? Men ändå levde de av tro.  

Som Hebr 4:2 hänvisar till, har tro alltid krävts för frälsning.  

 

Tillsammans med sin referens i Galaterbrevet, Romarbrevet och Habakkuk 2:4, hänvisas det också till 

Hebr 10. Det är en direkt hänvisning till tiden för antikrist framträdande. Låt oss läsa verserna som följer 

och fortsätta vidare in i "Trons människor" kapitlet; 

 

Hebreerbrevet 10:37-11:2  
Ännu en kort liten tid, så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja.  

Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan, har min själ ingen glädje  i honom. 

   

Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som TROR och vinner 

sina själar. TRON är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.  

Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd.  

  

Det här är vad fäderna lovordas för.  

 

Hur ofta har denna vers förbisetts?  

 

De rättfärdiga har och kommer alltid att leva genom tro, samtidigt som man strävar efter att uppfylla 

Guds perfekta lag av kärlek och lydnad.  

 

Så vi finner att Apg 13:39 hänvisar till många. Bl a Galaterna och Fariséerna, som försökte 

rättfärdigagöra sig genom lagen för sin frälsning. Faktum kvarstår, som det alltid har gjort,  

att ingen någonsin kan bli rättfärdiggjord enbart genom laggärningar. Endast genom tro på Jesus Kristus, 

Guds Ord, är man rättfärdiggjord, som bevisas genom vår lydnad för hela Guds ord. 

 

 



 

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# 

 


