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DEFINITION 
Orden förbundet och lagen har två skilda betydelser som inte kan bytas ut. Det är 
ett monumentalt misstag som många kristna gör när de läser de läser Bibeln. De 
tror att förbundet och lagen är ett och detsamma.  
Förbundet mellan Gud och Abraham upprättades utan någon lag med i bilden 
och var bara en överenskommelse mellan Gud och människa. 1 Mos. 15:17-21 
Gud utlovade Abraham att ett tecken skulle visa sig när förbundet var på plats. 
1 Mos. 17:1-11 
Moses fick lagen från Gud 546 år efter Abrahams död, men förbundet med 
denne hade varit i kraft i alla år före lagen var given. Gud talade om för Israels 
barn att förbundet hade villkoret att de skulle visa lydnad när han talade till dem.  
2 Mos. 19:3-8 
Moses var uppe på berget under 40 dagar och under denna tid fick han sig given 
Guds Lag som skulle leda Israels barns liv på jorden. Därför kan vi se att 
förbundet och lagen är två skilda ting, förbundet existerade innan lagen var 
given. 2 Mos. 34:27-35; 35:1 

 Lagen gavs som ett villkor för att förbundet även i fortsättningen skulle 
gälla, men lagen skulle stå kvar även om det första förbundet försvann!  
Matt. 5:17-18 

NYTESTAMENTLIG TEOLOGI  
De människor som levde samtida med Paulus var lika de människor som lever 
idag. De förstod inte att offerlagen var föråldrad när Jesus uppfyllde den, men 
resten av Toran, den moraliska och praktiska lagen gällde fortfarande. Rom. 6:1-
2, 12-23 
Kristna är befriade från offerlagen. Rom. 7:4-12 
Offerlagen var svag och kunde inte frälsa, men Jesus förändrade detta med sitt 
offer på korset. Rom. 8:1-8 
De judiska ledarna vägrade att lämna det första förbundet och försökte få 
offerlagarna till att gälla även hedningarna. Gal. 3:1-14 
Paulus skrev att kristna inte skulle omfattas av offerlagen. Gal. 5:1-6 
De kristna som håller fast vid det första förbundet försöker förgäves uppnå 
rättfärdighet genom offerlagarna. Rom. 9:30-33 
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URSÄKTER 
Djävulen hatar Gud, hans lagar och alla människor; han har bestämt sig för att 
göra så mycket skada som möjligt innan hans tid är ute. Upp. 12:7-17 
Morallagar och praktiska lagar gavs till Israel för att de skulle få en bättre 
livskvalitet. Satan hatar detta och vill ha mord, stöld osv. vilket ger fängelse; han 
vill att du skall vara sjuk och överviktig eftersom Satan tycker om att du kommer 
ur cirkulation på denna jorden så fort som möjligt. Men Gud är den som bestämt 
en människas slutliga livslängd. ”…. Jag såg dig redan i din moders liv”, skriver 
profeten Jesaja.   
Satan har satt samman ett laglöst team av fallna änglar som har hand om spelet 
att försöka locka människor att bryta Guds lagar. Dessa onda andar är väldigt 
intelligenta och är kunniga i kollra bort såväl kristna som andra människor och 
lura dem. Aposteln Paulus varnar oss för detta. 1 Tim. 4:1-5 
Satan förvränger gärna detta bibelställe och säger att vi kan äta vad som helst 
fast texten är mycket tydlig att vi bara skall äta vad Gud har skapat till mat.  
Detta är ett profetiskt budskap till människor som lever i den yttersta tiden och 
frågan som Paulus tar upp är om vegetarianism, vilket är en viktig del av new 
age  och sjundedagsadventismen. 
Djävulen har många andra sätt att skörta upp dig på, om du inte skulle falla för 
denna landmina. 
Han kommer att ta upp Petrus vision på taket och förvränga budskapet till att alla 
djur går att äta. Apg. 10:10-16 
I Apostlagärningarna 10 nämns mat men det som menas i detta avsnitt är att 
hedningar kan bli frälsta lika väl som judar. Apg. 10:34-35 
Djävulen tar sedan till det grövsta bedrägeriet. Matt. 15:1-11 
En kristen som bryter lagen kommer att säga att Jesus har förklarat att allt är rent 
som går in i människan men de har inte läst de versar som kommer efter denna. 
I vers ett finner vi att Jesus bestraffar de skriftlärde och fariséerna för deras 
deras tolkning av lagen (Talmud) som han kallar de Äldstes Stadgar. Det judiska 
ledarskapet försökte iaktta en rad olika övningar för att de skulle anses 
rättfärdiga inför Gud. Jesus sade till dem att allt är rent som går in i människan, 
men att uttala de fördömda lärorna från Talmud gör en människa oren. 
Jesus talade inte om mat här, utan menade de Äldstes Stadgar. 

At plocka russinen ur kakan kallas det när man väljer ord som verkar 
styrka en ståndpunkt medan man ignorerar att en betydande del av de 
omkringliggande orden om dessa motsäger den ståndpunkten. Att välja 
ut bibelverser utan att förstå sammanhanget kommer att skapa falska 
doktriner. 
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SLUTSATS 
Ingenstans i NT sägs det att kristna skall förneka eller bryta mot Guds heliga lag. 
Tvärtom har den Helige Ande använt alla författare av NT för att slå fast att en  
människa blir rättfärdiggjord genom tro på Jesus som blev det slutgiltiga offret 
och att offrets lag därigenom är fullbordad! Gal. 2:16-21 
Vi studerar Jesu ord igen: 

”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. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud 
och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; 
men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i 
himmelriket.” (Matt. 5:17-19) 

Älskar du Jesus? Joh. 14:15 
Aposteln Petrus talade om att vara helig. 1 Petr. 1:13-22 
Vi är det andliga Israel och lever under det andra förbundet och Herren har lovat 
att han skall välsigna oss om vi håller hans bud (då rör det sig inte om Moses 
bud). 5 Mos. 7:9-15 

Finns det ett samband mellan de kristna som förkastar moraliska och 
praktiska lagar och de sjukdomar som en stor del av de kristna är utsatta 
för? Kan en troende åsidosätta buden och synda emot Gud och ändå bli 
välsignade? Gal. 6:4-9 

 

Varför slutar mer än 50 % av alla kristna äktenskap i skilsmässa?  
Varför gör många kristna barn uppror mot sina föräldrar? De måste få lov att 
börja leva sitt eget liv. Det enda vi kan göra är att uppfostra dem i Herrens tukt 
och förmaning och be för dem. 
Varför finns det så många pastorer, äldste, diakoner och kristna som är fast i 
pornografi, pedofili och homosexualitet? De lever inte i den Helige Ande utan har 
gett vika för Djävulens bländverk. 
Varför är så många kristna bundna vid att ta lugnande tabletter för att hantera sin 
livssituation? De hjälper visserligen. Men det finns en annan väg att gå, till Jesus. 
Varför är så många kristna överviktiga? På grund av arvsanlagen. Konsultera 
också här Jesus i bön. 
Varför finns det kristna som är deprimerade, eller plågade av demoner? Försök 
också här med bön till Jesus. 

Om du bryter det heliga Guds Ord kommer det att bryta ner dig!  
Matt. 21:42-46 
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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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