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Nya Testamentet är en samling historiska dokument som visar hur en ung och 
ivrig apostolisk judisk apostolisk kyrka förde krig mot judendomen och 
framgångsrikt bröt sig loss men aldrig lyckades övertyga det judiska ledarskapet 
och huvuddelen av det judiska folket att Jesus var Messias. 

ATT KÄNNA TILL FAKTA 
Pastorer och välmenande bibellärare säger vanligvis till nya troende att läsa det 
Nya Testamentet (NT) först, och att de skall börja med Johannes evangelium. Så 
sade de till mig 1965 och det har jag själv rekommenderat andra förut.  
Som en ingenjör blev jag utbildad att undersöka och lösa problem. Jag minns att 
jag snabbt läste igenom NT och blev besviken för att jag inte fick veta vad som 
hände efter Apostlagärningarnas slut. Jag frågade min pastor om han visste 
något om kyrkans liv efter det sista kapitlet och han lånade ut sina teologiska 
böcker där det stod litet om det. Det hjälpte mig att bättre förstå vem jag och 
kyrkan var i ljuset av dessa böcker, där det stod hur kyrkan utvecklats under de 
1900 år som gått. 
Ingen sade att jag skulle läsa Gamla Testamentet (GT) först, eftersom NT är en 
kommentar till GT. Helt konsekvent uppstod då misstag, när jag försökte förstå 
vad de olika avsnitten handlade om jämfört med NT, och som en god herde 
vidarebefordrade jag dem till min lilla hjord. Jag kunde inte tjäna Gud på rätt sätt 
eftersom jag inte hade tillräcklig kunskap. Hos. 4:6 

DE FÖRLORADE FAKTA  
Jag fick ingen solid undervisning om de två Förbunden, och därför blev jag 
kristen sionist som de flesta andra evangeliska kristna. Det förekom ingen klar 
undervisning om att Jesus är Gud även i GT, istället fick jag intrycket att Gud 
Fader var Skaparen och den person i gudomen som ledde det nuvarande Israel, 
precis som på GT:s tid. Jesus är ju Gud och har alltid existerat, men istället 
trodde jag att Jesus kom till, när Maria födde honom genom den Helige Ande.  
Jag fick ingen undervisning om vad lag betydde och därför bröt jag mot många 
bud som Jesus hade gett i GT. Fast jag hade läst Jesu ord i Matt. 5:17-19, visste 
jag inte att dessa versar gällde också mig och jag hade inte förstått vilka 
konsekvenser de kunde få i mitt liv. 
Jag gick på Golden Gate Baptist Theological Seminary i Mill Valley, California i 
tre och ett halvt år och fick en master inom teologins område på denna berömda 
och ansedda skola, men de kunde inte upplysa mig om det jag ville veta. 
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Det var den Helige Ande och en del kristna pastorsvänner som gav mig insikt 
och vetande om GT och NT. Allt finns där i Bibeln men jag visste inte vilken den 
kunskap var som jag saknade så jag letade inte själv. Om man inte vet att 
något existerar så letar man inte efter det!  
I föregående predikan lade jag grunden för studier av det första och det andra 
förbundet, och  vi kan nu ta reda på betydelsen av ordet Lag.  

LAGEN 
Det hebreiska ordet för Lag är Tora och betyder de fem moseböckerna. Och 
därför varje gång du läser om lagen i GT menas det de fem moseböckerna i 
början av Bibeln. Deras latinska namn är: 

1. Genesis 
2. Exodus 
3. Leviticus 
4. Numeri 
5. Deuteronomium 

På Jesu tid hade de judiska lärde delat upp GT i tre delar:  
1. TORAN 
2. PROFETERNA 
3. SKRIFTERNA 

Vi vet att denna indelning var godkänd av Jesus därför att han hänvisar till GT 
genom denna indelning: “I skolen icke mena att jag har kommit för att 
upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan 
för att fullborda. Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord 
förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän 
det allt har fullbordats.” (Matt. 5:17-18) 
  
Toran indelades vidare i tre delar: 

1. MORALLAGAR 
2. PRAKTISKA LAGAR 
3. OFFERLAGAR 

Moralagen gav Jesus som grund för att stifta nationella lagar där det står hur vi 
skall behandla Gud och vår nästa. De tio budorden är delar av denna lag. 2 Mos. 
20:1-17 
Den praktiska lagen har människan fått för att lära sig om hygien, familjeliv 
sexuella relationer, hur man behandlar mat etc. 5 Mos. 23:12-14; 3 Mos. 11:1-8; 
44-47 
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Offerlagarna fick Israels barn så de kunde offra till Gud medan de väntade på 
Messias.  
Den moraliska lagen innebar inte frälsningen. 
Det fanns inte heller någon frälsning i den praktiska lagen. 
Det fanns ett löfte om frälsning i offerlagarna. 
Det fanns inget att uppfylla i den moraliska och den praktiska lagen MEN JESUS 
UPPFYLLDE OFFERLAGEN! Hebr. 7:11-28 

VI LÄSER NYA TESTAMENTET  
Låt oss se på några passager i NT som stämmer med det vi just fått veta. 
Paulus hänvisade till offerlagarna när han sade att intet kött kan bli rättfärdiggjort 
genom lagen. I vers 31 gör han inte lagen om intet utan trycker på lagen därför 
att den refererar till hela Toran. Rom. 3:20-31 
 
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara 

omkring?     
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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