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LAGISKHET 
“Lagiskhet” är ett begrepp som inte finns i Bibeln precis som ”uppryckandet,” 
men båda begreppen har använts så många år att kristna bara accepterar dem 
utan att ställa några frågor. I fortsättningen av vår serie måste vi emellertid ta upp 
vad som menas med ”lagiskhet.” 
Det finns mycken förvirring inom de kristna kyrkorna vad gäller frälsning genom 
tro och att lyda buden som Gud ger i Bibeln. Låt mig citera detta uttalande som 
man nyligen sände mig: 

“….enligt  Gal. 5:4, ’I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva 
rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.’ (Jag får inte fira jul om jag vill 
bli välsignad… etc). ”Och om vi inte befinner oss under nåden utan låter oss 
sättas under lagen igen, är vi skyldiga att hålla hela lagen (som ju ingen människa 
kan) och det står Djävulen fritt att förfölja oss.” 

Sedan skriver personen följande:  
“Vi vill inte ta del av material som leder människor in i lagiskhetens slaveri som 
här beskrivs med att inte fira jul. Vi gör det inte själva, men om någon annan (en 
kristen) firar jul är inte detta något problem för oss. Samma gäller för 
alkoholförtäring, olika sorters mat, etc. Vi gör inte detta själva och vi 
rekommenderar att man inte gör det därför att det är klokt och hälsosamt, men ser 
inte att man därför kommer under någon förbannelse.” 

ETT BIBLISKT SVAR 
Denna person representerar miljoner kristna som har samma syn, så låt mig nu 
visa vad Bibeln lär oss om detta:  
Undervisningen om frälsning är den samma i både Gamla och Nya Testamentet; 
frälsning sker genom nåd, inte genom gärningar och är en gåva från Gud som 
människan inte kan få genom gärningar av något slag. Rom. 4:1-5; Ef. 2:8-10 
Jesus sade klart att han inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullfölja 
den och dessutom måste det judiska folkets gärningar vara större än fariseerna 
och de skriftlärdes om de ville inträda i himmelriket. Det fanns inga mer hängivna 
än dessa grupper, och ändå, enligt Jesus, var detta inte nog. Bara genom att 
iklädas Kristi rättfärdighet kan en människa vara större än de skriftlärde och 
fariseerna. Matt. 5:17-20; Rom. 3:20-28 
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Guds eviga frälsning kan inte erhållas genom goda gärningar eller genom 
att hålla Guds lagar utan är en gratis gåva från Gud.  
Frälsningen kan inte förtjänas och det krävs inte av oss att vi skall göra 
goda gärningar eller hålla Guds bud för att få behålla vår frälsning.  
Det är en engångsföreteelse när du ångrar dina synder, ta emot att Kristus 
har gjutit sitt blod i försoningen på korset och ta emot Jesus som din Herre 
och Frälsare.  
 

Vi måste lära oss att skilja på frälsningen och våra liv på jorden medan vi väntar 
på att förflyttas till Himlen.  

HUR BÖR EN KRISTEN LEVA? 
När jag predikade i min serie om Apostlagärningarna för en tid sedan förstod jag 
plötsligt vilken enorm uppgift som väntade apostlarna. Gud hade gett Moses och 
profeterna sina lagar och stadgar som han ville att Israels folk skulle lyda. Här 
skall vi nämna några saker från serien ”Tillbaka till Apostlagärningarna:”  

1. Alla apostlar trodde att Jesus skulle komma tillbaka för att instifta sitt rike 
under deras livstid, därför var det ingen mening med att bygga upp någon 
organisation utan istället fokusera på att folket skulle bli frälst och göra det 
redo för Jesu andra tillkommelse. 

2. De judiska troende hade redan kunskap i hur man lever ett gudfruktivt liv 
på jorden baserat på de regler som Gud hade gett dem i det Gamla 
Testamentet. Då Jesus omedelbart skulle komma tillbaka tyckte de inte 
det fanns något behov av att att lära hedningarna om Guds lagar för livet 
på jorden utan bara ge dem de viktigaste reglerna. Apg. 15:1-29 

3. När tiden gick och apostlarna en och en började dö, stod det klart för dem 
att Jesus inte kanske skulle komma tillbaka i deras livstid och att det var 
bäst att börja skriva ner kristendomen åt alla framtida generationer som 
skulle komma.  2 Petr. 1:14-21 

4. Efterhand förstod apostlarna att det beslut de fattat i Jerusalem (Apg. 15) 
inte var adekvat för de på Kristus troende bland hedningarna som bodde 
runt Jerusalem. Det behövdes en kristen lärosyn som de kunde leva efter. 
Därför skrev man de fyra evangelierna och breven av Petrus, Paulus, 
Jakob, Johannes, Titus och Judas.  

Alla dessa historiska redogörelser och brev består av råd till judiska och andra 
kristna om hur de skulle leva sina liv efter att de blivit frälsta av nåd. Jag kan inte 
nog betona att frälsningen är en engångshändelse som skall ge oss evigt liv 
i Himlen! Det är bara av nåd! Inte genom lag! 
Att leva för Kristus i denna värld i är en kallelse till helighet och lydnad! 
Jesus sade: “Om ni älskar mig, håller ni mina bud.” Joh. 14:15 
Ingen av apostlarna sade sig själva vara lydiga Gud utan det var upp till den 
individuelle troende om de ville vara det eller inte. 
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VÄLJ SJÄLV 
Många kristna har uppfostrats till att leva sina kristna liv genom egna val. Om det 
finns något bud som de inte gillar så tror de att de har rätt att välja själva vad de 
vill lyda, eftersom de är frälsta av nåd. Detta leder till stor förvirring. 
 Vilket av de tio budorden kan jag strunta i? 
 Kan jag behålla mina hedniska traditioner och ändå bli välsignad av Gud?  
 Är det okej att leva med en kvinna och inte gifta sig med henne? 
 Är det okej att vara homosexuell? 
 Är det okej att gå på knark? Är inte tobak, opium och alkohol en del av 

skapelsen, och sade inte Gud att allt var gott? 
 Får jag dansa och umgås med andra kvinnor när jag är gift, så länge jag 

inte har samlag? 
 Är det okej att onanera så länge jag inte använder mig av pornografi?  
Om du är frälst och läser den auktoriserade Bibeln så kan du inte säga ja till 
någon av dessa frågor. Låt oss se vad Jesus sade till Moses och vad han 
senare sade till sina apostlar. 5 Mos. 28:1-15; Matt. 5:17-19 

FRÅGOR ATT STÄLLA  
Vi vet att alla lagar och stadgar angående offerlagarna i det Gamla Testamentet 
har uppfyllts av Jesus och inte skall iaktas. Hebr. 9:11-26 
Men finns det någon hänvisning i Bibeln som säger att vi inte behöver följa de 
återstående lagarna? Nej, aposteln Paulus säger tvärtom. Rom. 3:31 
Jag kan inte på några villkor med gott samvete säga till folk, att eftersom vi är 
frälsta av nåd så behöver vi inte följa Guds lagar! 
Var och en som tror på Kristus måste i bön studera dessa bibelord och bilda sig 
en egen uppfattning. Ingen kan ta sådana beslut åt dig. 
 
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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