"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen “Don´t Be Under the Law.”
Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och
diagram och på så sätt underlätta presentationen av materialet. I vissa partier kan detta orsaka att
undertexten inte helt följer talet som gör att det kan bli lite osynkroniserat i vissa partier.
Det kan dessutom finnas smärre grammatiska fel som du får ha överseende med.
Men vi hoppas ändå att du skall få ett gott utbyteav denna video med den text som följer nedan."

Lev inte under Lagen!
Liksom Paulus, tror vi fullt och fast att vi inte bör uppmuntra någon att gå tillbaka in under lagen.
Romarbrevet 6:14
Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.
Men vilken lag är det då vi inte är under?
Paulus nämner faktiskt flera lagar:
1) Guds lag (Rom 3:31; 7:22-25, 8:7)
2) Syndens lag (Rom 7:23-25)
3) Syndens och dödens lag (Rom 8:2)
4) Andens lag (Rom 8:2)
5) Trons lag (Rom 3:27)
6) Rättfärdighetens lag (Rom 9:31)
7) Kristi lag (1 Kor 9:21)
Helt klart ska vi inte vara "under lagen, utan under nåden."
Amen, det håller vi med om totalt!
Men vad betyder det egentligen?
Är det verkligen vad så många tror att det betyder?
Många prövar inte ens att försöka förstå, eftersom det verkar så klart i Romarbrevet 6.
Men var det inte Paulus som också lärde oss att "pröva allt" (1 Tess 5:21).

Lägg märke till att han säger att "synden ska inte vara herre över er."
Vilket betyder att en gång var faktiskt synden herre över oss enligt Paulus.
Paulus talar om att synden inte längre ska vara herre i våra liv därför att vi inte längre står under
“syndens och dödens lag."
Det är där missförståndet inträffar.
Även om det är samma mening, gör alltför många misstaget att tro att den första halvan av Paulus
predikan är en sak och den andra halvan handlar om något annat.
Hur många har inte hört uttrycket i bibliska hermeneutiska studiesammanhang;
Sammanhanget, sammanhanget, sammanhanget!
Sammanhanget betyder allt!
Tänk på detta ett ögonblick. Den lag som vi inte längre står under, pekar på att synden inte längre har
någon makt över oss och att vi heller inte längre är under synden.
Det är detta sammanhang vi har framför oss i en och samma mening.
Man skulle kunna tro att detta skulle vara VÄLDIGT lätt att räkna ut, men doktrinära fördomar i
våra sinnen är oerhört svåra att övervinna.
Vad skulle det innebära om Paulus syftade på Guds lag i Romarbrevet 6:14?
Menade Paulus då att vi inte står under Guds lag eftersom vi inte är under synden?
Om det är Guds lag som inte längre är över oss, det skulle det innebära att Paulus likställer Guds lag
med att vara en synd.
Är Guds lag synd?
Du kanske tänker att det är knappast troligt att någon skulle kunna tro att Guds lag skulle vara synd.
Men det är faktiskt precis vad Rom 6:14 innebär när man läser det, om man missförstår vad Paulus
menar, och om lagen som han talar om skulle vara Guds lag.
Romarbrevet 6:14
Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.
Paulus förutser möjligheten till förvirring, eftersom han vanligtvis blir tagen ur sitt sammanhang.
Han ställer därför denna fråga i nästa kapitel;
Romarbrevet 7:7
Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte!
Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden.
Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt:
Du ska inte ha begär .
Så det är genom Guds lag som vi kan definiera synden.
Bibeln instruerar oss om att bryta mot Guds lag är synd.

1 Johannes 3:4
Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen .
Kom ihåg att det Hebreiska ordet "lag" helt enkelt betyder "undervisning,” Torah.
Synd är således något som bryter mot Guds undervisning.
Om du sedan vill, precis som Paulus, kan du också kalla denna undervisning eller lag
för "syndens lag."
Vi går vidare;
Synd, eller bryta mot Guds anvisningar, leder till döden.
Detta lär vi oss redan från Bibelns första bok;
1 Moseboken 2:16-17;
Och Herren Gud gav mannen denna befallning:
"Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont
skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö."
Paulus ger medvetet dessa instruktioner, långt innan vi ens kommer till Romarbrevet 6.
Romarbrevet 5:12
Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen,
och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor,
eftersom alla hade syndat.
Således har vår Skapare, genom Mose, Paulus och på andra platser i Skriften, instruerat oss om att
om vi följer "syndens lag" leder det till döden.
Detta skulle kunna vara en annan instruktion eller lag om du så vill.
Paulus hänvisar till den som "lagen om synd och död."
Vad vi vill påstå är att Paulus införde begreppet av vad som kallas "lagen om synd och död"
i Romarbrevet 6:14 och att han inte talar om Guds lag i detta sammanhang.
Det skulle innebära att Paulus säger att vi fortfarande står under "Guds lag,” men inte längre under
"syndens och dödens" lag.
Vi tror att Paulus menar att när vi kommer till tro, gör Messias död för vår skull det möjligt för oss
att vara fri från syndens och dödens lag och tillåter oss att övervinna döden.
Vi är alltså inte längre under syndens och dödens lag, utan under nåden.
Om det låter främmande vill vi utan någon som helst tvekan påstå; Att inte acceptera denna
förklaring, kan mycket väl vara ett resultat av många års Kristen programmering som har fått många
att tro att Paulus säger att vi inte längre är under Guds lag.
Som vi tidigare sagt, är sammanhanget det att vi inte längre är under syndens och dödens lag.

Sedan nämner Paulus uttryckligen något som kallas "syndens lag" som inte bara är annorlunda än
Guds lag. "Syndens lag" är faktiskt raka motsatsen till "Guds lag," eftersom Paulus konstaterade att
synd är att bryta mot "Guds lag."
Men många kommer ändå hävda att Paulus talar om "Guds lag" i Romarbrevet 6:14, när det i själva
verket är raka motsatsen i det sammanhang han presenterar för oss.
Lägg märke till att ingenstans i Rom 6 nämns specifikt "Guds lag,” så vi tvingas att avgöra från
sammanhanget exakt vilken lag eller instruktion Paulus hänvisar till i Romarbrevet 6:14.
Det kan bara åstadkommas genom granskning av det omedelbara sammanhanget.
Så vi hoppas att du ger oss möjlighet att avslöja sammanhanget i Rom 6:14.
Vi visade redan att lagen Paulus talar om har att göra med “lagen om synd” och dess herravälde eller
träldom över oss.
Romarbrevet 6:14
Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.
I samma kapitel säger han att döden inte längre har makt över Jesus Kristus och därmed heller inte
över oss, vi lever i honom och döden har ingen makt över oss längre.
Romarbrevet 6:8-9
Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom.
Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör.
Döden har ingen makt över honom längre.
Därför får vi av sammanhanget veta att inte vara "under lagen" betyder att varken synd eller död
längre har någon makt över oss.
Synd och död har inte längre någon makt över oss, åtminstone enligt detta sammanhang.
Det visar istället på att Paulus menar att vi fortfarande är under Guds lag, men att vi inte längre står
under "lagen om synd och död."
Ja, det är precis vad vi säger.
Det kan finnas några som helt enkelt har hört för många gånger, att Paulus menar att vi inte står
under Guds lag, utan under nåden, så vi kan helt enkelt glömma vad Paulus säger här.
Gör inget misstag! Den lag som Paulus säger att vi inte är under görs mycket, mycket tydligt för dem
som bara fortsätter att läsa efter Romarbrevet 6:14.
Paulus avslutar och sammanfattar detta ämne genom att säga så här bara några verser senare:
Romarbrevet 8:1-2
Så finns nu ingen fördömelse (lägg märke till hur ordet "ingen fördömelse"
används i en avgörande och kortfattad mening) för dem som är i Kristus Jesus
(de som inte vandrar efter köttet, men enligt Andens lag).
Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Detta borde ge en mer insiktsfull bild.

Nåden tar emot förlåtelse för att bryta Guds lag, som definieras som synd. Synd leder till döden.
Således innebär är att vara under nåden, att vi är fria från synd och död som skulle bli följden av den.
Men därmed är vi inte befriade från "Guds lag,” men befriade från "Lagen om synd och död."
Det skulle vara ganska meningslöst att säga att det är nåd att vi inte står under Guds lag. Om det
fortfarande inte fanns någon Guds lag, skulle det inte finnas någon synd, eftersom Guds lag
definierar synden. Om det inte finns någon synd, finns det inget behov av nåd!
Detta är Paulus hela poäng här;
Romarbrevet 7:7
Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte!
Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden.
Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt:
Du ska inte ha begär .
Om det inte fanns någon Guds lag, skulle det inte finnas någon synd. Om det fanns något sådant som
synd, då skulle vi inte behöva nåden överhuvudtaget.
Precis som Psalm 119 lär oss, säger Paulus att Guds lag har värde i att påpeka för oss vad som är
synd, och på så sätt visa oss den rätta vägen att vandra efter och att Guds lag är frihet och glädje!
Så om sammanhanget betyder något, borde vi alla nu förstå att Paulus aldrig sagt att vi inte står
under Guds lag. Vi kan inte säga att Paulus någonsin undervisat något sådant.
Allt vi kan säga är att Paulus sa att vi inte längre är under "Lagen om synd och död."
Så tillåt inte någon att föra dig tillbaka under lagen av synd och död.
Om du inte vill synda och stå under syndens lag, måste du följa "Guds bud."
Att inte vara under Guds lag är att vara under syndens lag.
Att säga att vi inte ska följa Guds lag är detsamma som att säga att vi ska synda!
Vi har övervunnit syndens lag i köttet genom Jesus Kristus.
Vi ska vara andliga vilket innebär att följa Guds lag.

Romarbrevet 7:14-25
Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden.
Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte,
men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill,
då erkänner jag att lagen är god.
Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.
Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött.
Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda.
Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.
Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det
utan synden som bor i mig.
Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig.

I min inre människa gläder jag mig över Guds lag,
men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne
och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp.
Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag,
men med köttet tjänar jag syndens lag.
Det är sant att vi inte ska stå under lagen, så länge det inte innebär att vi inte ska stå under Guds lag.
Om du bättre vill förstå Paulus, rekommenderar vi att du prövar vår undervisningsserie
Paulus Paradox Serie:
Del 1 – Har majoriteten någonsin fel?
Del 2 – Den Paulus du troligvis aldrig lärt känna.
Del 3 – Varför är Paulus så svår att förstå?
Del 4 – Vilken lag Paulus?
Del 5 – Galaterbrevet
Del 6 – Romarbrevet
Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt!
Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net
Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#

