
 
 

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

“Romans 14:4.” 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.” 

 

Romarbrevet 10:4 

 
Jesus Kristus fullbordade Guds lag och därmed avslutade den.  

För det är väl vad Paulus menar eller…?  

 

Romarbrevet 10:4 

Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. 

 

I den Svenska Bibeln kan det kanske verka vara tydlig vad Paulus menar, men det blir ännu tydligare på 

Grekiska som Nya Testamentet i våra Biblar är skrivet på.  

Det engelska ordet "fullbordan" härstammar från det grekiska ordet "telos." 

 

Strongs Bibellexicon;  

Ordet fullborda kommer från det primära Tello (ett bestämd syfte, mening eller mål).  

Jesus Kristus är vårt slutgiltiga mål och mening om hur man lever sitt liv efter Guds undervisning  

på ett rättfärdigt sätt: Se vad Johannes skrev; 

 

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.  

 

Till exempel; 

 

1 Petrus 1:9 

när ni nu är på väg att nå målet (telos) för er tro: era själars frälsning.  

 

Kommer vår tro då att ta plötligt ta slut,_eller är våra själars frälsning målet för vår tro? 

 

Romarbrevet 6:22 

Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud,  
får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. 

 



Kommer "helgelsen" att ta slut, eller är evigt liv helgelsens mål?  

När vi nu ser några andra bibliska exempel på hur man kan tolka vissa användningar av det grekiska 

ordet "Telos," låt oss då gå tillbaka till Romarbrevet 10 och ställa samma frågor. 

 

Romarbrevet 10:4 

Kristus är lagens fullbordan (telos), till rättfärdighet för var och en som tror. 

 

Har lagen upphört eller är Jesus vårt exempel på hur man rättfärdigt följer Guds lag? 

 

1 Johannes 2:1-6 

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda.  
Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. 

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.   

Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud.  
Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och 

sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek 

verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom  
är skyldig att själv leva så som han levde.  

 

Naturligtvis är detta bara toppen av isberget. Vi har inte ens berört sammanhanget i Romarbrevet 10 som 

är ett citat från 5 Mosebok 30. Paulus undervisar inte något nytt, han bara refererar till vad Torahn 

uttryckligen säger i 5 Mosebok 30, att vi alltid skall leva i tro och hur Jesus kom för att undervisa det 

tredimensionellt för oss, som målet för lagen om rättfärdighet.  

Så kanske det hjälper att använda ett alternativt ord från Strongs lexicon för att förstå det Grekiska ordet 

Telos bättre; 

 
Romarbrevet 10:4 

Kristus är lagens fullbordan (telos), till rättfärdighet för var och en som tror. 

 

Vi hoppas detta uppmuntrar dig att undersöka lite djupare och börja pröva alla mänskliga läror som står i 

motsättning till Skriften. Detta är inte avsett att vara en fullständig undervisning om Romarbrevet.  

Vill du veta mer om det, så ta del av vår undervisning Paulus Paradox Serie Del 5 - Romarbrevet. 
 

Vi hoppas att du har haft ett gott utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

 

Shalom 

 

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# 

 


