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UTAN LAG KOMMER MISSTAGEN 
Enoks böcker innehåller tre olika ämnen: historiska fakta om andevärlden, 
uppenbarelser om himlen och universum och profetior om den kommande 
Frälsaren.  
Melkisedek var kung över Salem (Jerusalem) och överstepräst inför den sanne 
levande Guden men invånarna i hans rike var inte trogna Gud eftersom de inte 
hade Guds lag. 1 Mos. 14:18-20 
Job hade tillgång till Enoks böcker, men hans efterkommande var inte trogna 
himlens Gud, de försvann ur historien eftersom de var avgudadyrkare. Job 1:1; 
42:10-17  
Jetro, Midjans präst och Moses svärfar hade tillgång till Enoks böcker men det 
folk han styrde hade inte Guds lag, och deras efterkommande förföll också till 
avgudadyrkan. 2 Mos. 18:1 
Medan Abraham, Isak och Jakob bodde i Kaanan hade de inte Guds lagar utan 
ljög, lurades och stal från andra. De trodde på en Messias och älskade Gud men 
det fanns ingen moralisk stabilitet i deras eller de andra människornas liv.  
 Abraham - 1 Mos. 12:9-13; 16:1-5; 20:1-2 
 Isak - 1 Mos.  26:1-10  
 Jakob -1 Mos.  27:5-27 

 

Innan Gud kunde låta Israels barn få tillträde till Kaanan och forma dem 
till en nation, måste han ge dem sin lag. 2 Mos. 34:1-6; 27-32 

 

Hednaländer har grymma lagar utan rättvisa för människorna! Ord. 29:2 

JESUS BYGGDE SITT RIKE PÅ GUDS LAGAR 
Jesus byggde från början upp sitt rike på Guds lag när han gav oss det som 
kallas ”Bergspredikan.” Matt. 5:1-10 
Jesus förmanade sina efterföljare. vers 11-16 
Jesus gjorde det klart att han inte kom för att avskaffa lagen utan för att uppfylla 
den. vers 17-19 
I resten av kapitlet och i kapitlen sex och sju, följde Jesus upp Mose lagar och 
ställde ännu större krav. Det var inte så mycket att de skulle hålla buden utan 



 

hålla dem med rätt inställning gentemot Gud. Ingen kan åstadkomma detta i 
köttet; det måste ske genom den Helige Andes kraft. Rom. 8:1-17 
Innan Jesus kom, hade inga Messiastroende blivit födda på nytt. Joh. 7:37-39 

Gamla Testamentets heliga fick NÅD av Gud när de satte sin lit till den 
kommande Messias; denna NÅD bevisades dem fast de inte förtjänade den. 
Rom. 4:1-8 

 

Jesus talade alltid om att en människa måste födas på nytt. Joh. 3:1-10 
Den större delen av folket som hade följt Jesus förkastade hans kallelse till 
bättring och ett heligt liv; de ville bara ha gratis förplägnad och helande för sina 
sjuka kroppar. Joh. 6:44-71 
Jesus kräver lydnad. Joh. 14:15; 15:1-5 
Satan främjar laglöshet. 2 Tess. 2:1-12 

Jesus byggde sin kyrka på lagens grund, som kräver en betalning för 
synden. Trots att Jesus erlade denna betalning till fullo, sade han inte 
därmed att hans efterföljare skulle vara laglösa! Rom. 6:23; Hebr. 9:11-26 

ÄR DU LYDIG ELLER LAGLÖS? 
 
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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