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En församlingsmedlem frågade mig nyligen om en biblisk undervisning om hur 
man lever med en människa som inte är i Guds vilja. Jag tittade fåraktigt på 
personen och tänkte att jag aldrig hade predikat om detta ämne och visste inte 
hur jag skulle bemöta det. Så jag sade att jag skulle tänka på det och be över 
det. När jag frågade Gud om en lösning, sade den Helige Ande att han hade 
manat denna person och att jag måste predika om detta. Här kommer det som 
den Helige Ande meddelade mig.  

GUD ÄR EN LAGENS OCH ORDNINGENS GUD 
Eftersom allting börjar och slutar med Gud när det gäller denna jorden så måste 
vi se efter hur Gud ordnade det från första början: 

1. När Gud gjorde Skapelsen ställdes den under lagen och skapades på så 
sätt att den följde det mönster som Gud talade ut hur det skulle fungera.  
1 Mos. 1:1-10 

2. Gud skapade växtligheten till att fungera efter hans lag. vers 11-13 
3. Gud skapade ljusen på himlen efter sin lag. vers 14-19 
4. Gud skapade djur, fåglar, fiskar och insekter efter sin lag. vers 20-25 
5. Gud skapade människan till sin egen avbild och sade att människan skulle 

bruka jorden, skaffa barn, och styra över allt levande på jorden. Denna lag 
stiftade Gud för mänskligheten. 

6. Både människor och djur var vegetarianer och detta var Guds lag för att 
de skulle behålla sig vid liv. Man dödade inte och utgöt inte något blod. 
vers 29-31 

SYNDEN FÖRÄNDRADE DE FÖRSTA LAGARNA 
Enligt Guds perfekta lag skulle alla skapade varelser lyda Guds lag vilket 
resulterade i en perfekt värld med total harmoni. Gud varnade Adam att allt skulle 
ändras och att döden skulle komma in i skapelsen om han inte lydde Gud.  
1 Mos.  2:15-17  
Adam och Eva lydde inte, och hela Guds skapelse förstördes genom avfallet, 
döden och synden. 1 Mos.  3:1-20; Rom. 8:19-22 
Gud var den förste att spilla blod som ett tecken för den kommande försoningen 
genom Kristus på korset. 1 Mos. 3:21 
Människan drevs ut från Edens Lustgård. vers 22-24 
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ÄKTENSKAPET – GUDS LAG FÖR MÄNNISKAN 
Gud skapade inte homosexualiteten; detta är ett uttryck för laglöshet, då Gud 
klart hade sagt ifrån att allt levande skulle skaffa avkomma, och det enda sättet 
det kan ske beträffande människor är att en man och en kvinna kommer 
samman. 
Sedan skapade Gud äktenskapet som en del av hans lag för mänskligheten och 
gjorde det klart att det bara finns mellan en man och en kvinna. 1 Mos. 2:18-25   
Gud hade inte för avsikt att mannen och kvinnan skulle skiljas, inte heller var det 
tänkt att män skulle ha mer än en kvinna. Matt. 19:1-9 

BARNUPPFOSTRAN 
De första skrivna instruktionerna om barnuppfostran gavs av Moses, som sade 
till sitt folk att de skulle utbilda barnen i Guds Ord, som en verklig nödvändighet.  
5 Mos. 6:1-9 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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