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ATT FÖRSTÅ GUDS LAGAR 
Det är en stor skillnad mellan att känna till och förstå Guds lagar. En treåring kan 
slå på och slå av teven men förstår inte hur den är tillverkad eller vilka lagar som 
gäller vid tillverkning av denna.  
Om du läser det tjugonde kapitlet i 2 Mosebok, kan du ta reda på vilka de tio 
budorden är och du har ett val; att lyda dem eller göra uppror mot dem. Men du 
behöver läsa Bibeln för att förstå varför Gud gav oss dessa bud och på ett rätt 
sätt tolka det du läser. Vi kan ta nedanstående bibelställe som exempel: 
 
”Därför, när HERREN, din Gud, har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i 
det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning såsom din arvedel, skall du 
så utplåna minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under himmelen.  Förgät icke 
detta.” (5 Mos. 25:19) 
 
För att förstå denna vers måste vi identifiera Amalek och förstå vem han var.  
 
Amalek var israeliternas fiender i landet Kaanan, men de gick under och slutade 
att existera. 4 Mos. 24:20 
Amaleks folk (amalekiterna) attackerade israeliterna som hade gjort uppror mot 
Gud och besegrat dem. 4 Mos. 14:40-45 
Amalek var sonson till Esau. Hans far hette Elifas och Amalek föddes av Elifas 
konkubin. 1 Mos. 36:4; 11-12  
Amalek förbannades två gånger, först av sin far (1 Mos. 27:30-41; Hebr. 12:16-
17) och andra gången av att han var född utom äktenskapet. 5 Mos. 23:2 
Amaleks ättlingar överlevde Moses och Josua och levde i trakterna av Efraim. 
Dom. 12:15 
Kung Saul fick order om att förgöra Amalek. 1 Sam. 15:1-3; 7-8 
Kung Hiskia gav slutligen amalekiterna dödsstöten och gjorde slut på det som 
fanns kvar av denna nation och detta var sista gången amalekiterna nämns i 
Bibeln. 1 Krön. 4:41-43 
Amalekiterna var ökända för sin avgudadyrkan och uppror mot Gud. Därför 
måste vi läsa versen före vers 19 som förtäljer oss vilken problem Gud hade med 
denna stam. 5 Mos. 25:17-18 
Nu är vi redo att tolka vers 19: 



 

 
 

 Gud talar profetiskt till Israel att det kommer att ha besegrat sina 
omkringliggande fiender en dag i framtiden. 

 Israel kommer att få vila från kriget. 
 Gud vill att israeliterna skall sopa bort minnet av dessa fiender: han ville 

inte att de skulle komma ihåg hur de levde.  
 Kom ihåg att sopa bort minnet av amalekiterna.  

Detta leder oss att studera meningen med orden ”sopa bort” eller ”radera ut.”   
1. Steg ett: Leta reda på ett bibellexikon och slå upp orden ”ta bort.” Se efter 

vad det heter på gammalgrekiska och hebreiska. Hebeiska är språket i 
Gamla Testamentet (GT) och grekiska i Nya Testamentet (NT). I detta fall 
som används i 5 Mosebok 25:19 betyder det ”radera ut.”  

2. Steg två: Studera hur dessa ord använts i GT för att uppnå en sann 
förståelse av ordet om du inte talar eller läser hebreiska. Du kommer att 
finna att detta ord används 15 gånger i GT, och varje gång det används, 
förutom 5 Mos. 25:19, används det i samband med att radera ut ett namn 
ur en bok eller att Gud raderar ut någons synder.  

3. Steg tre: Se efter hur dessa ord har använts i NT så du fär en förståelse 
för orden om du inte talar eller läser gammalgrekiska. Orden ”ta bort” 
används tre gånger i NT och används för att ta bort synder, radera ut 
lagens handskrift och ta bort eller radera ut någon från Livets Bok.  

ORDEN RADERA UT ANVÄNDS ALDRIG ISTÄLLET FÖR ATT DÖDA! 
 

Gud gav allmängiltiga tidlösa lagar till landet Israel. Han gav också tillfälliga lagar 
som gällde en viss tid och bara för Israel. Du kommer att bli förvirrad om du inte 
förstår det och bara genom att läsa hela Bibeln, och ett korrekt studerande av 
verser och ord kan du komma till full klarhet. 

DET FINNS INGA GENVÄGAR NÄR MAN STUDERAR BIBELN! 
 

Kom ihåg att aldrig blanda ihop GT:s lagar med den judiska Talmud som 
innehåller 613 lagar. Dessa sedvänjor och lagar har inte Gud gett dem, utan är 
människolagar, föreskrivna av människor. Jesus talar om dessa sedvänjor och 
lagar som ”De äldstes stadgar.” Matt. 15:1-2 

ATT FÖRSTÅ GUDS LAGAR 
Vi har konstaterat att Guds lagar är uppdelade på tre delar:  

1. Morallagar  
2. Praktiska Lagar 
3. Offerlagar 



 

 
 

Den moraliska lagen är tidlös medan den praktiska består av två element, av 
vilken en är tidlös och en gavs israeliterna under den tid Israel var en teokrati 
som slutade med kung Sidkia av Juda. 2 Kung. 25:1-7 
Offerlagen var en temporär lag som existerade fram till Messias hade offrats och 
varje människas synd var till fullo betald. Hebr. 9:14-17 
Den praktiska lagen gäller två saker:  

1. Den första uppsättningen lagar var om hygien, sexuella lagar, om maten 
de åt, sanitet och förhindrande av sjukdomar och andra åkommor. 

2. Den andra uppsättningen lagar gav Gud för att styra Israel och var i kraft 
så länge Israel var en teokrati.  

Låt oss studera dessa exempel: 
 Gud talade till folket att de skulle förstöra alla ockulta altare och platser för 

avgudadyrkan. 5 Mos. 12:1-3 
 Gud ville förhindra att landet Kaanan skulle falla i händerna på ett fåtal 

rika så att han kunde instifta Jubelåret. Vart femtionde år skulle den 
egendom som sålts återgå i den ursprungliga familjens ägo. 3 Mos. 25:1-
55 

 Gud  skapade ett finansiellt system för leviterna (prästerna) 4 Mos. 35:1-8 
 Gud sade till Moses att han skulle upprätta fristäder för sådana som hade 

dödat av misstag. 4 Mos. 35:9-15 
 Slaveriet kommer inte från Gud, men eftersom människorna på Mose tid 

bestod av fria och slavar, gjorde Gud en särskild lag för hebreiska slavar. 
Gud ser inte mellan fingrarna med slaveri men han gav Moses en tillfällig 
lag som skulle göra livet lättare för en hebreisk slav. 5 Mos. 15:12-18 

Många läser de praktiska lagarna som endast gavs till Israel som en ursäkt för att 
strunta också i de andra lagarna. Om du vill hålla dig till Bibeln så måste du 
bestämma dig för vilka lagar som är tidlösa, och vilka lagar som var Guds 
tillfälliga lagar under teokratin. Att dela ut dödsdomar ankom inte på den enskilde 
utan avgjordes av staten.  
 
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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