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Vi är inte längre under lagen vi är under nåden! 
Det går knappt en dag som vi inte hör denna fras. 
Du har kanske också hört det eller sagt det själv. 
 Bryr du dig om Guds instruktioner i 3 Mos 11 om 
vad som är lämplig föda eller inte?  
Men vi är inte under lagen vi är under nåden! 
 Bryr du dig om Guds bud att fira Hans Sabbat på 
den sjunde dagen (lördagen)?
Nej, för vi är inte längre under lagen, vi är under 
nåden! Men om vi istället skulle fråga; 
 Tror du att stjäla är emot Guds lag eller inte?
Eller att mörda? Nej, vi undervisar att stjäla och 
mörda är emot Guds lag. Därför stjäl eller mördar 
vi inte. Varför säger man då inte samma sak när det 
gäller de andra buden? 
 Det vore ganska oklokt eller hur? Det är klart att 
alla som tror på Honom står under Hans lag. 
Precis som brottsliga handlingar i vårt land står 
under Svensk lag. 

Så, vad menade Paulus när han sa följande? 
Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte 
under lagen utan under nåden. (Rom 6:14)
Oftast tolkar man detta ungefär så här; 
”Det finns en gammal Guds lag som Mose skrev, 
men nu finns det en ny Guds lag genom Kristus. 
Mose lag krävde gärningar för att förtjäna frälsning, 
men nu är vi under nåden.”

Det är genom att på ett felaktigt sätt läsa Paulus brev 
som denna uppfattning kommit till, men Paulus 
själv har instruerat oss att ”pröva allt.” Vi kommer 
att fortsätta att göra det. Vi kommer att pröva denna 
tolkning av Paulus brev. Är det sant att vi nu är under 
nåden, men tidigare var Guds folk inte under nåden?
Helt fel! De var under nåden redan före, under och 
efter Moses tog emot lagen på Sinai berg. 

Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon.
(1 Mos 6:8)

Mose sade till HERREN: ”Se, du säger till mig: För 
detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem 
du vill sända med mig fastän du har sagt: Jag känner 
dig vid namn och du har också funnit nåd för mina 
ögon. (2 Mos 33:12)

Vilken lag Paulus? 



Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har 
funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du 
går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks fram-
för alla andra folk på jorden?” (2 Mos 33:16)
Proverbs 3:34 

Bespottare bespottar han, men de ödmjuka ger han 
nåd. (Ordspr 3:34)

Så säger HERREN: Det folk som kommer undan svär-
det finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det 
ro. (Jer 31:2)
Det är inte svårt att se att nåd inte är något nytt be-
grepp. Även under Mose tid och tidigare, behövde de 
nåd genom Jesu kommande offer på korset. Det var 
helt enkelt en framtida händelse som gjorde att vår 
Skapare förlängde nåden att gälla för alla generatio-
ner av troende. Bara för att man följer Guds lag som 
skrevs av Mose, betyder det inte att man har förver-
kat nåden.

Det är svårt att förneka att Paulus tydligt talar om 
att vi inte längre är under lagen, utan under nåden. 
Samtidigt måste vi inse att han inte säger att Guds 
lag som skrevs genom Mose, står i motsats till nåden. 
Som vi visat i tidigare delar av denna serie, utövade 
både Jesus och Paulus, Guds lag i allt de gjorde.
 Att inte vara ”under lagen, utan under nåden” 
betyder inte att vi inte är under Guds lag. Så uppstår 
då frågan, vad menade Paulus egentligen? 
Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte 
under lagen utan under nåden. (Rom 6:14)
 Lägg märke till att han säger;
”Synden skall inte vara herre över er.” 
Innebörden blir att en gång var synden herre över 
oss. Kan det vara så att det är Syndens lag vi inte 
längre är under? Inte Guds lag. Det är här missupp-
fattningen uppstår.

Allt för många gör felet att tro, att den första hälften 
av denna mening handlar om en sak och den andra 
hälften om en annan. Hur många har inte hört detta 
uttryck i bibliska tolkningskonster; 
”Sammanhanget är allt!”
 Tänk på detta ett ögonblick. Någonting i den här 
lagen som vi inte är under, säger att synden inte skall 
råda över oss. Den lag som vi sägs inte längre vara 
under har ändå något att göra med att inte längre 
vara under synden. Det är detta sammanhang som 
presenteras för oss i samma mening. Man skulle 
kunna tro att det skulle vara en enkel slutsats, men 
indoktrinerade fördomar är oerhört svårt att rensa 
bort ur sitt sinne.
 Men betänk det här. Om Paulus nu skulle hänvisa 
till att vi inte längre är under Guds lag i Rom 6:14, 
menade han då att vi inte är under Guds lag eftersom 
vi inte är under synden? Om Guds lag inte längre rå-
der över oss, då skulle det innebära att Paulus likstäl-
ler Guds lag med synd. 
 Är då Guds lag synd? Ingen skulle väl kunna tän-
ka på Guds lag som synd, men det är exakt vad Rom 
6:14 innebär om man missförstår sammanhanget. 
Men bara om den lag Paulus nämner här verkligen 
är Guds lag.
Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte 
under lagen utan under nåden. (Rom 6:14) 
Om man räknar med denna möjliga förvirring, ver-
kar Paulus ord snarare ha tagits ur sitt sammanhang.  
 Han ställer nämnligen denna fråga i nästa kapitel.
Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! 
Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. 
Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade 
sagt: Du skall inte ha begär. (Rom 7:7)
Det är med Guds lag synd definieras. Bibeln talar om 
för oss, att bryta mot Guds lag är synd.

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är 
brott mot lagen. (1 Joh 3:4)

Kommer du ihåg att det Hebreiska ordet ”lag” helt 
enkelt betyder ”instruktion.” Det är alltså en instruk-
tion som är emot Guds lag. Om du vill, som Paulus, 
kan du sedan kalla denna instruktion eller lag, syn-
dens lag. Vi kommer senare att titta på var syndens 
lag kommer ifrån.
 Vi fortsätter. Att synda eller bryta mot Guds lag, 
leder till döden. Det lärde vi oss från början.
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.” 
(1 Mos 2:16-17)



Paulus beskriver samma sak långt innan vi ens kom-
mer till Romarbrevet 6.
Därför är det så: Genom en enda människa kom syn-
den in i världen och genom synden döden, och så kom 
döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 
(Rom 5:12)
 Alltså har vår Skapare genom 1 Moseboken, Pau-
lus skrifter och på andra ställen i Skriften, instruerat 
oss om att syndens lag leder till döden. 

Paulus hänvisar till detta som syndens och dödens 
lag. Om du har svårt att förstå, ha tålamod så kom-
mer vi snart till Paulus undervisning om syndens och 
dödens lag. Vad vi vill komma fram till är att Paulus 
introducerar begreppet syndens och dödens lag i 
Rom 6:14, och att det inte är Guds lag han talar om i 
detta sammanhang.
 Han säger inte att vi inte är under Guds lag. Istäl-
let menar han att vi inte längre är under syndens 
och dödens lag. Paulus säger att när vi kom till tro, 
befriade Jesus oss från träldom under synden och lät 
oss övervinna döden. Alltså är vi inte längre under 
syndens och dödens lag, utan under nåden.
 Om detta låter främmande, kan det hänga sam-
man med en långvarig kristen tradition som har fått 
de flesta att tro att Paulus här säger att vi inte längre 
är under Guds lag.
 Som vi konstaterat, är vi inte längre under syn-
dens välde och det har att göra med den lag som vi 
inte längre är under. Paulus nämner uttryckligen 
något som kallas syndens lag som inte har med Guds 
lag att göra över huvud taget. Syndens lag är egentli-
gen den exakta motsatsen till Guds lag. Som Paulus 
uttryckte det; synd är att bryta mot Guds lag.
Ändå är det många som fortfarande hävdar att 
Paulus talar om Guds lag i Rom 6:14, när det i själva 
verket är syndens lag. 

Observera, att ingenstans i Rom 6 nämns Guds lag, 
så vi måste försöka avgöra vilken lag eller instruktion 
Paulus hänvisar till. Det kan vi bara göra genom en 
närmare granskning av sammanhanget.
 Låt oss försöka ta reda på sammanhanget i Rom 
6:14. Vi har redan visat att lagen Paulus syftar på, är 
syndens lag och dess välde eller träldom över oss.
Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte 
under lagen utan under nåden. (Rom 6:14)
 I samma kapitel, fastställer Paulus att döden inte 
längre råder över Kristus och följaktligen råder inte 
längre döden över oss, eftersom vi lever i Honom. 
Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall 
leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, 
sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har 
inte längre någon makt över honom. (Rom 6:8-9)
Beroende på sammanhanget, att inte vara ”under 
lagen,” förstår vi att både synd och död inte längre 
råder över oss. 

Vad Paulus säger här om att vi inte längre står under 
lagen, avser inte Guds lag, utan i stället syndens och 
dödens lag. 
Ja, så är det faktiskt! Det kanske finns någon som har 
hört att Paulus lär oss att vi inte är under Guds lag, 
utan under nåden. Så vi kanske skulle låta Paulus 
själv förklara det här? Men gör inga misstag! 
 Lagen som Paulus säger att vi inte är under har 
gjorts mycket, mycket tydligt för dem som bara 
fortsätter att läsa efter Rom 6:14. Han avslutar och 
sammanfattar detta ämne genom att säga detta några 
verser senare;
Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus 
Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig 
fri från syndens och dödens lag. (Rom 8:1-2)



Detta bör göra allt lite mer förståeligt. Nåd är att få 
ta emot förlåtelse för att ha brutit mot Guds bud, 
som definieras som synd. Synd leder till döden. Det 
innebär att eftersom vi är under nåden är vi fria från 
träldomen under synd och död. Men vi är däremot 
inte befriade från Guds lag, enbart från syndens och 
dödens lag.
 Att säga att det är nåden som ger nåd och befriar 
oss från att vara under Guds lag, verkar lite obegrip-
ligt. Om Guds lag inte fanns, skulle det heller inte 
finnas någon synd. Eftersom det är Guds lag som 
fastställer synden så skulle vi inte behöva någon nåd. 
Detta är vad Paulus har för avsikt att förklara här:
Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! 
Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. 
Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade 
sagt: Du skall inte ha begär. (Rom 7:7)

Om Guds lag inte fanns, skulle det inte finnas någon 
synd. Om det inte finns någon synd, skulle vi inte 
behöva någon nåd.
 Precis som alla de 119 psalmerna lär oss, säger 
Paulus att Guds lag har ett värde genom att påpeka 
för oss vad som är synd och därmed också visa oss 
den rätta vägen. Guds lag är frihet och glädje! Så om 
sammanhang betyder någonting, måste vi förstå att 
Paulus aldrig sagt att vi inte är under Guds lag. 
 Det går inte att påstå att Paulus någonsin lärt oss 
något sådant. Allt vi kan säga är att Paulus under-
visade om att vi inte längre är under syndens och 
dödens lag. Om denna tillbakablick på Rom 6:14 inte 
var så övertygande för dig, ha tålamod! Vi kommer 
att granska Romarbrevet mer ingående i nästa del av 
serien. Det finns mycket mer att säga om detta.

Så långt bara en introduktion. Vi skall titta lite när-
mare på Rom 6:14 för att visa att tills man förstår att 
Paulus talade om många olika lagar, kan man inte 
med bestämdhet anta att han alltid talar om Guds lag 
när han nämner ordet ”lag.”

Paulus talar om många ”lagar.” Faktum är att han 
nämner minst sju; 
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)

Som vi var inne på i del tre av serien, betyder det 
hebreiska ordet Torah = nomos på grekiska, och lag 
på Engelska och Svenska. Torahn, på det sätt Paulus 
förstod den som en judisk farisé, betyder helt enkelt 
”instruktioner.” Torah betyder att skjuta iväg en pil 
för att träffa ett bestämt mål.

Målet är naturligtvis det objekt som skytten siktar på. 
Följaktligen är Torahn pilen man riktar mot målet 
som man försöker träffa. Målet är sanningen om Gud 
och hur man relaterar till honom. Torahn är i strikt 
mening, instruktioner som syftar till att lära oss san-
ningen om Gud.
 Torah betyder riktning, undervisning, instruktion 
eller lära. Det är en ungefärlig förklaring av vad Guds 
Torah eller Guds lag är. Men när det gäller dessa an-
dra lagar som Paulus talar om, var kommer de ifrån?
Hur är de relaterade till varandra? Vad betyder dessa 
”instruktioner” för vår tro? Vad är det meningen att 
vi skall lära oss? Varför är dessa ”lagar” så viktiga att 
bry sig om över huvud taget?
 Genom att sätta sig in i hur Paulus tänker och hur 
han beskriver dessa olika lagar, blir vi bättre rustade 
att förstå hans svåra ord i andra verser. Vi behöver bli 
ett med Paulus sinne, annars blir han som Petrus sa, 
svår att förstå och vi kommer att göra samma fel som 
laglösa människor.
 Vi kan med andra ord inte förstå Paulus brev 
innan vi förstår hur han tänker. Det borde göra en 
viss skillnad. Att det är av stor vikt borde vara ganska 
uppenbart för oss nu. 



Under så lång tid har de troende fått veta att Rom 
6:14 lär oss att vi inte längre är under Guds lag, när 
det i själva verket är syndens och dödens lag som 
Paulus menar.
 Varför är det så? Därför att många lärare fortfa-
rande inte har förstått att Paulus talade om flera lagar, 
inte bara Guds lag. Det är skillnad på syndens och 
dödens lag som vi inte längre är under och Guds lag 
som vi alltid lever under. Det är två helt skilda lagar.
 Inte förrän vi granskat sammanhangen kommer 
det att framstå vilka de sju lagar är som Paulus hänvi-
sar till. Många är de som av misstag har trott att Rom 
6:14 talar om Guds lag. Se hur lätt det skulle vara att 
göra samma fel som de ”laglösa” som Petrus så träf-
fande beskriver dem?

Så innan vi granskar Paulus brev i detalj och foku-
serar på de verser som historiskt sett använts för att 
undervisa mot Guds lag, måste vi få bättre insikt i de 
andra ”lagar” han talar om. Nästan vid varje tillfälle 
där Paulus undervisar om Guds lag, vänder han sig 
till någon eller några som antingen missförstått den 
eller missförstått hur den skulle tillämpas i deras liv.
 När vi granskar dessa sju olika lagar och avslöjar 
hur vi skall förhålla oss till dem, tänk då på att vi 
enbart lägger fram detta som en översikt. Vi kommer 
flitigt att återkomma till dessa sju lagar allteftersom 
vi i detalj går igenom resten av Paulus brev.
 Så även om du efter denna presentationen inte 
känner att du fullt ut förstår Paulus och presentation 
av de sju lagarna, så är det inte mycket att hänga upp 
sig på. Se det som en uppvärmning som kan hjälpa 
dig vidare genom breven till Romarna, Galaterna, 
Efesierna, Kolosserna o s v. Vi hoppas att du inte 
förväntar dig att denna presentation av Paulus sju 
lagar är förklaringen på allt.

Det är en introduktion för att bereda dig för de 
återstående delen i den här serien. Men när serien 
är avslutad kommer dessa Paulus sju lagar och Guds 
lag, att vara mycket tydliga i ditt sinne eftersom vi 
återkommer till dem hela tiden.

Låt oss ta en titt igen: 
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)
 Lägg märke till att de flesta av dessa lagar finns 
med i Romarbrevet. Därför blir detta brev det första 
vi kommer att titta närmare på. Det känns helt enkelt 
betydelsefullt att gå igenom Paulus olika ”lagar” på 
ett tidigt stadium, så när vi granskar Romarbrevet 
på djupet förstår vi bättre vad det är Paulus försöker 
säga. Vi kommer att upptäcka Paulus mening med 
dessa sju lagar eller instruktioner, som alla troende 
har ställts och fortfarande står inför. Här först en 
översikt. Sedan går vi mer in i detalj. 
Guds lag
Ganska ofta ser vi helt enkelt detta som Guds ord, 
Hans Torah. Guds lag definierar vad som är synd och 
inte. Dess bud kommer från Honom. Att följa Guds 
bud är lydnad. Att bryta mot dem är synd. Detta 
leder oss till nästa. 

Syndens lag
Syndens lag är något som vi alla var under innan vi 
kom till tro. Denna lag kommer från oss själva, eller 
närmare bestämt, vårt kött. Det ligger i vårt kötts na-
tur att hata Guds lag. Köttets önskan är att göra saker 
på sitt eget sätt istället för att lyda Honom. 
 Efter att vi kommit till tro, är det en strid inne 
i oss mellan Guds lag och syndens lag. Anden le-
der oss att följa Guds lag. Köttet lockar oss att följa 
syndens lag. Vid uppståndelsen kommer Guds lag 
äntligen att helt dominera över oss och kampen mel-
lan kött och ande kommer att vara över. 
 Loppet har genomförts och vunnits. Men innan 
dess, lever vi med synd och synden leder till döden.

Syndens och dödens lag
Denna lag är en fortsättning på syndens lag. Köttet 
eller synden i oss, leder till döden och den är känd 
som syndens och dödens lag. Vi var alla under syn-
dens och dödens lag innan vi kom till tro, men det 
visste vi inte då. 
 Vårt kött kallar Syndens lag för frihet, när den i 
själva verket är träldom som leder till döden. Syn-
dens lag leder till vår död på grund av våra synder. 
Vi lever våra liv under denna lag tills vi har tagit 
emot en strävan efter sanning. Den önskan kommer 
inte från köttet, utan från Anden. 



Andens lag
Andens lag visar oss att Guds lag är sanning när vi en 
gång hört den. Den leder oss till Guds lag och bort 
från köttets intentioner. Anden exponerar köttet och 
dess naturliga inställning att följa synden. 
 Den tar sin boning i oss och vi inser omgående 
att vi är under syndens och dödens lag. Vi inser att vi 
sitter i fängelse och är i trälar under vår egen synd. 
Vi förstår att vi är i ett hopplöst tillstånd. 
 När vi inser att vi är i fängelse, vill vi givetvis 
finna en väg ut. När vi vänder oss till vår Skapare för 
vägledning, väcker Anden en längtan efter sanning 
och frihet, väcker vår tro till vår Skapare och hans 
eviga och oföränderliga Ord. 

Trons lag
Trons lags uppgift är att inrikta din vandring på Guds 
ord. Paulus betraktar detta som att bli en ny män-
niska. Genom tron accepterar man Guds ord som 
auktoritet över sitt liv. Det är motsatsen till att låta 
köttet styra, det som ser Guds ord som träldom. 
 Det är inte ett mentalt samtycke, utan ett bevis på 
en total förvandling av vår grundläggande övertygel-
se och trosgrund som direkt påverkar hur vi tar emot 
Ordet, lever efter det och samarbeterar med det.
 I lydnad till trons lag ser vi Guds ord som frihet 
och ett nytt sätt att leva. Det är också när vi går in i 
denna tro och löper vårt lopp i tro, som vi får evigt 
liv genom Hans nåd. Det är vår inre förvandling och 
ande eller längtan efter Hans ord som leder oss till 
frälsning från syndens och dödens lag. 
 Detta sker utan att vi gör någonting, vilket också 
bevisar att frälsning inte uppnås genom gärningar 
utan är en ny skapelse i oss. Den nya skapelsen får till 
följd att vi vill utöva rättfärdighet.

Rättfärdighetens lag
Rättfärdighetens lag är instruktioner om att leva ut 
vår tro, att utöva rättfärdighet helt enkelt. Det är att 
på alla sätt följa vår Skapares Ord, en logisk följd av 
vår tro. Eftersom vi tror att Guds ord är sanning och 
visar oss rätt sätt att leva våra liv, bör vi efterlikna det 
och leva i rättfärdighet. 
 Detta står i kontrast till att leva i köttet, där vi går 
våra egna vägar, som är en smutsig klädsel för vår 
Skapare. (Jes 64:6) Hans vägar är rättfärdiga, och den 
rättfärdighet vi praktiserar blir bevis på och fruk-
ten av vår tro. Denna rättfärdighet, eller rätt sätt att 
vandra efter Guds lag, har blivit åskådliggjord i livet 
för många genom tiderna. Vårt absoluta rättesnöre är 
Jesus Kristus, eller Yeshua Ha’Mashiac som är hans 
rätta namn på hebreiska.

Kristi lag
Kristi lag är Hans instruktioner, som exempel att följa 
Guds lag i vår tro. Jesus talade aldrig om några egna 
bud. Han bara citerade och praktiserade den giltiga 
tolkning av det eviga Gudsordet som har funnits 
sedan begynnelsen. Det är i Jesus som alla dessa lagar 
har sitt ursprung, uppfyllelse och kan förstås. 
 Han lär oss att Guds lag är sanning. Han visar på 
vår synd och att vår synd leder till döden. Han sa att 
vi måste bli befriade från Syndens och dödens lag. 
 För att detta skall kunna ske, måste vi lyssna till 
Anden för att få tro på Guds ord. Messias levde sitt 
liv i Guds ord helt utan synd. Det möjliggjör två 
saker; 
1) Han tjänar nu som det perfekta exemplet på hur vi 
skall förhålla oss till Guds lag, eller Torahn. 
2) Eftersom han aldrig syndade och aldrig var under 
syndens och dödens lag, men frivilligt gick i döden 
för vår skull efter Faderns vilja, är den död vi förtjä-
nar, borttagen genom Hans nåd, Hans ställföreträ-
dande död. 
Vi kan leva som utövare av rättfärdighet i vår tro och 
leva ut Guds ord i våra liv, ständigt döda köttets gär-
ningar som är mot Guds ord och Hans vilja. 
 Vid Hans återkomst skall vi uppstå i en ny skep-
nad, för alltid bli av med köttets begär och önskan att 
synda. Vi vandrar då i Guds lags frihet för alltid.

Kom ihåg att alla Paulus brev handlar om dessa sju 
”lagar” på något sätt. Paulus använder dem för att 
sätta oss in i Guds frälsningsplan, meningen med 
sann tro och processen med att bli förvandlade till 
Guds avbild. 



Processen som innebär att ta itu med missförstånden 
från det första århundradet, vilket var människobud, 
gärningsbaserade frälsningsmodeller eller influenser 
av gnostisker och filosofiska läror. Speciellt från de 
omskurna judarna som var hans värsta fiender under 
hela hans verksamma liv.
 
Detta var bara en enkel översikt. Innan vi går vidare 
med att granska varje brev i detalj, låt oss Bibliskt 
klargöra var och en av dessa lagar så som Paulus 
avsikt var att de skulle förstås. 

Guds lag
Guds lag eller Guds bud är helt enkelt all informa-
tion vi fått från vår Skapare. På Hebreiska kallas den 
Torahn. Guds ord är evigt och oföränderligt;
Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord 
förblir i evighet.” (Jes 40:8) 

Så, vad är då Guds ord?
Det är intressant att vår Mästare själv hänvisar till det 
som var skrivit av Mose är Guds ord;
Han sade också till dem: ”Ni upphäver fullkomligt 
Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. Mose 
har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som för-
bannar sin far eller sin mor skall straffas med döden. 
Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: 
Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som ’kor-
ban’, som offergåva, då tillåter ni honom inte längre 
att göra något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds 
ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och 
mycket annat sådant gör ni.”.
(Mark 7:9-13)
 Här kan du se hur Guds bud, Guds ord och vad 
som var skrivet av Mose är Guds ord. Det finns fak-
tiskt inget annat! Vissa förkunnare i vår tid försöker 
övertyga oss om att Guds ord inte är för evigt, att det 
kan ändras, avskaffas och tolkas på många olika sätt. 

Är det verkligen så?
Antingen hade vår Herre och Mästare rätt när Han 
säger att vad Mose skrivit var Guds ord, annars var 
det inte Guds ord. Petrus nämnde också att Guds ord 
är evigt, när han citerar Jesaja;
Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan 
genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som 
består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet 
som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blom-
man faller av, men Herrens ord förblir i evighet.
Det är detta ord som har förkunnats för er. 
(1 Pet 1:23-25)
 Det är därför vi behöver pröva allt mot Guds ord. 
För till syvende och sist är vi själva ansvariga för vad 
vi tror och inte vad andra försöker att övertyga oss 
om. Ifall Guds ord kan ändras, är det inte längre en 
klippa, utan i stället lösan sand;
Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter 
dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt 
hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och 
vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det 
föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den 
som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, 
han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 
Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste 
och slog mot det huset, och det föll samman, och dess 
fall var stort.”  (Matt 7:24-27) 

Om vi inte bygger vår tro grundad på Klippan (Jesus) 
eller Ordet, så blir den offer för alla skiftningar i da-
gens läror. Lägg märke till hur Jesus börjar liknelsen;
Den som därför hör dessa mina ord...



Vilka ord? Det är värt att nämna att Han framförde 
liknelsen om de två husbyggarna direkt efter vad Han 
här säger;
Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig 
komma in i himmelriket, utan den som gör min him-
melske Faders vilja. Många skall säga till mig på den 
dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp 
av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut 
onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många 
kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: 
Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 
(Matt 7:21-23)
 I motsats till folkopinionen, har inte Guds ord 
ändrats, vilket följaktligen inbegriper Guds lag. Vi 
har tillbringat mycket tid i de tre första avsnitten 
med att förklara att Guds lag inte har ändrats, så vi 
kommer inte att upprepa det här igen. Vi kommer i 
fortsättningen att systematiskt ta itu med den gemen-
samma förvirring som råder kring Paulus och lagen.

Först måste vi dock försöka att sätta oss in i Paulus 
tankevärld och försöka förstå vad han menade Vad vi 
vill försöka fånga är hans uppfattning om och syftet 
med funktionen av Guds lag. 
”Därför att ni tände rökelse och syndade mot HER-
REN och inte lyssnade till HERRENS röst eller vandra-
de efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför 
har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.” 
(Jer 44:23)

Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder 
som han har begått och håller alla mina stadgar och 
gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han för-
visso leva och inte dö. (Hes 18:21)

Hela Israel överträdde din lag och vek av utan att höra 
din röst. Därför utgöts också över oss den förbannelse 
och den ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag. 
Vi hade ju syndat mot honom. (Dan 9:12)
Detta är också ett bevis för att Paulus primära syfte 
med att hänvisa till Guds lag var för att definiera 
synden.

Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom 
genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.
(Rom 3:20)

Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! 
Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. 
Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade 
sagt: Du skall inte ha begär. (Rom 7:7)
Johannes sa samma sak som Paulus;

Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är 
brott mot lagen. (1 Joh 3:4)
 Paulus säger att alla människor är ansvariga inför 
Gud och Hans bud. Det innebär att det finns en 
bestämd anledning till att Guds lag definierar synd. 
Efter att vår synd blivit fastställd har den en inverkan 
på vår nuvarande tillstånd inför vår Skapare. 
 Han säger att var mun skall stoppas till, vilket 
innebär att inte en enda person kan försvara sig själv 
beträffande sin synd efter att ha brutit mot Guds bud. 
Vi är alla skyldiga och blir medvetandegjorda om vår 
synd.
Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till 
dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till 
och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen 
människa förklaras rättfärdig inför honom genom lag-
gärningar. Genom lagen ges insikt om synd. 
(Rom 3:19-20)
 Alltså, innan vi hade tro, har vi vid någon tid-
punkt i våra liv hört lagen eller instruktionerna från 
Gud. Det är på tiden att vi inser att vi är skyldiga in-
för vår Skapare till att ha brutit mot Hans lag, när vi 
nu inser att vi inte har vandrat efter den utan istället 
efter syndens lag. Syndens lag är den totala motsat-
sen till Guds lag.

Syndens lag
...men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger 
i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge 
under syndens lag i mina lemmar. Jag arma människa! 
Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?
(Rom 7:23-24)
 Vårt kött föredrar synden och hatar Guds bud. 
Som ett resultat av det har vi alla syndat; 
Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! 
Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att 
alla vara under syndens välde. Det står skrivet:
Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig 
finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit,
alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det 
goda, inte en enda. (Rom 3:9-12)

 



Vad då syndat? Skulle judarna vara bättre? 
Nej, inte alls. Vi har redan förklarat att alla, både ju-
dar och greker, är under synden, såsom det är skrivet 
ovan; ”Ingen rättfärdig finns, inte en enda..”
 Detta är adresserat till dem som är under syndens 
och dödens lag. Vilket betyder att innan man kom-
mer till tro, gör ingen något rätt, eftersom det enda 
som definieras som rätt är att följa Guds ord. Vi kan 
göra saker som vi tror är rätt hela livet, men om vi 
inte gör det i en anda av att vilja följa efter Guds bud, 
gör vi det av fel orsak och helt i onödan.
Vi gör det för vår egen skull. Våra egna vägar är inte 
rättfärdiga. Vår rättfärdighet är som smutsiga kläder 
inför Honom. Endast vår Skapares vägar är rättfärdi-
ga. Hans rättfärdighet är ren och rätt. Detta är konse-
kvenserna av att synda och följden blir död. 

Syndens och dödens lag
Därför är det så: Genom en enda människa kom syn-
den in i världen och genom synden döden, och så kom 
döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.
(Rom 5:12)
Vi hittar det också i första Moseboken; 
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.”
(1 Mos 2:16-17)
Eftersom de hade ätit av kunskapens träd på gott 
och ont, som var emot Guds undervisning, Torahn, 
förtjänar vi alla döden. Vår synd leder till döden. Allt 
sedan Edens lustgård, leder all synd eller brott mot 
Guds bud till döden. Detta är känt som ”Syndens och 
dödens lag.” Vi är bundna i träldom till denna verk-
lighet.

Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från 
syndens och dödens lag. (Rom 8:2)
Anden lag däremot sätter oss fria. Det kan vara bra 
för oss att veta vad Anden gör eftersom den hänför 
sig till Guds lag.

Andens lag
Vad innebär ”Andens lag?” Eller sett från ett Hebre-
iskt perspektiv, vad är ”Andens instruktioner?” 
Låt oss ta reda på det.
Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig 
visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger 
andliga ting med andliga ord. (1 Kor 2:13)
 Dessa instruktioner är inte från någon människa, 
utan från Anden som ger oss insikt i vad sanningen 
är. Den Andliga sanningen. Hur förklarar man det?
Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag köttslig, såld 
till slav under synden. (Rom 7:14) 
Vad är definitionen av sanning? 
Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din under-
visning är sanning.(Ps 119:142) 
Så Anden leder oss till Guds lag, som är sanning? 
Detta är också vad Jesus sa;
Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han 
föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig 
själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall 
förkunna för er vad som kommer att ske.
(Joh 16:13)
 Detta var inte något som kan ha varit oväntat. 
Profeterna har förutsagt det långt tidigare. Andens 
uppgift är att leda oss till Guds bud, sanningen, så att 
vi kan lyda den.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp 
och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande 
komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina 
stadgar och håller mina lagar och följer dem.
(Hes 36:26-27) 



Andens lag eller Andens instruktioner, säger oss att 
Guds lag är sanning när vi hör den. Den leder oss 
mot Guds lag, bort från köttet. Det ögonblick när 
Anden tar plats i oss inser vi omedelbart att vi är un-
der ”Syndens och dödens lag.” Det är då vi inser att vi 
är i fängelse och i träldom under vår egen synd. 
 När vi inser att vi är i fängelse, då vill vi hitta en 
väg ut. Då tittar vi till vår Skapare för att finna den 
rätta vägen. Anden eller längtan efter sanning och 
frihet får oss att förtrösta och tro på vår Skapare och 
hans eviga och oföränderliga Ord. Detta leder oss 
sedan till trons lag, som kommer från att vi lyssnar. 
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft 
av Kristi ord. (Rom 10:17) 

Trons lag
Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är ute-
slutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, 
genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras 
rättfärdig genom tro, utan laggärningar.
(Rom 3:27-28)

Denna instruktion eller trons lag är något som vi är 
avsedda att följa;
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för 
att bland alla hednafolk föra människor till trons lyd-
nad för hans namns skull.
(Rom 1:5)
 Trons lag är till för att få dig i en rätt relation till 
Guds ord. Paulus kallar dett för att bli en ny män-
niska.
Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla män-
niskan som går under, bedragen av sina begär, och ni 
förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya 
människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann 
rättfärdighet och helighet.
(Ef 4:22-24) 

Det är vid denna tidpunkt som vi går in i frälsnings-
planen. Det bör noteras att detta är innan vi tekniskt 
sett inte gjort någonting.
Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, 
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att 
ingen skall berömma sig. (Ef 2:8–9)
 Vår tro är inte grundad på gärningar, utan tron 
leder till gärningar som en följd av vår tro. Vår tro 
litar på att Guds ord är sanning och Guds ord är den 
grund som vi skall rätta oss efter. Tro leder till gär-
ningar, gärningar leder inte till tro. 
 Det Hebreiska ordet för tro emuwnah, är ett 
typiskt ord om karaktär, fullkomlig förtröstan och tro 
till någon, särskilt Gud.
 Tro är den aktiva attityden av total tillit till Guds 
absoluta trovärdighet. Det innebär att ”tro” demon-
streras genom handling av tillit, och förtröstan på 
Hans absoluta omtanke, oavsett omständigheter! 
Tills dess vi handlar utifrån tro på hans trofasthet 
har vi inte tro. Vi kan ha en uppsättning övertygelser 
i olika former som vi kan recitera, men vi kommer 
inte ha någon aktiv relation. 
 Tro går bara att finna i aktiv förtröstan, inte i för-
klaringar. Israel hävdade att de hade tro på Gud, men 
deras handlingar visade att de övergivit Hans löften 
och de bud Han givit dem. Sanningen är helt enkelt 
att de var otrogna. 

Om tro är att lita på Honom, då agerar vi antingen 
i förtroende eller inte. Antingen litar vi på Honom, 
eller så går vi vår egen väg. Det finns inget mellan-
ting. Hur kan vi få denna tro? Gud ger oss den fritt, 
fullständigt och fortlöpande. Från Guds sida sett, 
hindrar ingenting din förtröstan på Honom. 
Allt du behöver göra är att agera därefter. 
 Därför kallas det i skrifterna ett äktenskap mellan 
vår inre tro och de gärningar som blir frukten av det 
liv vi lever.
 Innebörden av detta blir att rättfärdighet är vad 
andra kan se och som härrör från Guds ord som vi 
anser vara sanning. Eller enklare förklarat, Trons lag 
som vi är lydiga till inom oss, förvandlar oss till en ny 
skapelse, och leder till ”Rättfärdighetens lag” som
är det observerbara utövandet av Guds ord.



Rättfärdighetens lag
Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av 
tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall 
leva av tro. (Rom 1:17)
Paulus citerade helt enkelt en av profeterna;
Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom.
Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.
(Hab 2:4)
 Detta innebär att sann tro, som kommer först, 
resulterar alltid i rättfärdiga gärningar. Ett enkelt ex-
empel skulle vara detta. Vad händer om någon säger 
att ditt hus kommer att explodera i morgon. 
Vi tror att du vill leva och föredrar att ta dig därifrån.  
 Om du vet att ditt hus kommer att explodera, 
men ändå väljer att bo kvar, skulle det vara förnuf-
tigt? Det skulle inte vara sann tro. Om du verkligen 
trodde att huset skulle explodera, ville du nog inte bo 
kvar i huset längre. 

På samma sätt är det om du verkligen trodde på 
Guds ords sanning. Skulle du då inte ha en önskan 
om att rätta dig efter det? 
Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha 
tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa 
någon? Om en broder eller syster inte har kläder och 
saknar mat för dagen och någon av er säger till dem:   
 ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte 
ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är 
också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” - Ja, men jag har 
också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så 
skall jag visa dig min tro genom mina gärningar.  
 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de 
onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte 
inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är 
död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfär-
dig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak 
på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans 
gärningar och att det var genom gärningarna som tron 
blev fullbordad. 

Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde 
Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och 
han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa 
erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara 
genom tro. Blev inte skökan Rahab på samma sätt 
erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog 
emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan 
gärningar död. (Jak 2:14–26) 
 Så, sann tro ger konkreta resultat i en persons liv.
Som vi kan se här är det ett bevis på ömsesidigt för-
troende. 
Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet 
om det man inte ser. (Hebr 11:1)
 Ta en stund och läs resten av Hebrébrevet 11. Där 
finns exempel efter exempel på människor som gör 
saker på grund av sin tro, som styrker deras tro. 
Varför? Eftersom tron producerar förändringar i vårt 
betéenden som är förenligt med Guds ord, hela Guds 
ord. 
Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är 
uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? 
Nej, genom trons regel. 28 Vi hävdar att människan 
förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.
(Rom 3:27-28)

Kom ihåg att lagen helt enkelt betyder instruktioner. 
Paulus lär att om vi följer instruktionerna när det gäl-
ler tron, är vi rättfärdiggjorda genom dem. Motsatt 
ger inte gärningar någon rättfärdighet. Så vad är då 
instruktionerna för tro? Om vi tror och kommer vi 
att vara berättigade till frälsning. Detta väcker frågan, 
tro på vad? Det är faktiskt redan besvarat i versen 
före.
...I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: 
att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rätt-
färdig som tror på Jesus.
(Rom 3:26) 
Vad innebär det att ha tro på Jesus? Innebär det bara 
att vi tror att han existerat? Innebär det att vi bara 
tror att han dog för oss? 
Nej!
Yeshua är Guds ord kommen i köttet. Att tro och 
förtrösta på honom är samma sak som att tro och 
förtrösta på Guds ord. Han är Guds ord! 
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg 
hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av 
Fadern, och han var full av nåd och sanning.
(Joh 1:14)



Så att tro eller att ha tro på Jesus är att tro och för-
trösta på att Guds ord är sanning, att det är avsett att 
vara vårt sätt att leva. Det är genom denna tro som vi 
kommer att uppleva en önskan att utöva rättfärdig-
het. Det är praktiserande av Guds lag som är bevis på 
vår tro inför andra. 
 Johannes upprepar detta vid ett flertal tillfällen:
Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att 
var och en som gör det som är rätt är född av honom.
(1 Joh 2:29)
 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det 
rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.
(1 Joh 3:7)
På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds 
barn och vilka som är djävulens barn: den som inte 
gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte 
älskar sin broder. 
(1 Joh 3:10)
 Johannes säger samma sak, att vår lydnad är bevi-
set på vår tro.
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall 
synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår 
talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. 
Han är försoningen för våra synder, och inte bara för 
våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt 
känna honom, när vi håller fast vid hans bud. Den 
som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid 
hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i 
honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har 
Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i 
honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att 
själv leva så som han levde. (1 Joh 2:1-6)
 Johannes säger att det är hans önskan att vi inte 
syndar, eftersom synden betyder att man bryter mot 
Guds lag. I själva verket säger han att det är hans 
önskan att vi följer Guds lag. Men om någon syndar, 
har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus 
som är rättfärdig.
 Han är försoningen för våra synder, och inte bara 
våra utan också för hela världens.Det innebär att 
när vi syndar, täcks vår synd av nåd, genom Yeshuas 
rättfärdighet. Nåden är dock begränsad till dem som 
har en önskan att hålla Guds bud, att vandra i samma 
bud som han gjorde. Det innebär att följa alla hans 
bud om sabbaten, ren föda, ja alla hans anvisningar.
Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast 
vid hans bud. Den som säger: ”Jag känner honom” och 
inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och 
sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller 
fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt 
mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig för-
bli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 
(1 Joh 2:3-6)

Den som säger att han förbliver i honom förväntas 
vandra på samma sätt som han gjorde. Tanken på att 
vår lydnad är bevis på vår tro är inte något som upp-
fanns av Paulus eller Johannes. Vi har redan noterat 
att profeterna undervisade att den rättfärdige skall 
leva genom tro. Jesus lär oss samma sak.
Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, 
eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av 
frukten känner man trädet. (Matt 12:33)
Yeshua frambar endast god frukt som exempel för 
oss. I detta exempel följde Han bara Guds lag.

Kristi lag
För dem som är utan lag har jag blivit som den som 
är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag 
själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag.
(1 Kor 9:21)
 Vid ett tillfälle då Paulus talar om hur han sät-
ter sig själv i någon annans situation i ett försök att 
hjälpa dem att bättre förstå, bedyrar Paulus att han 
inte är utanför Guds lag, men under Kristi lag. Så han 
befinner sig i Guds lag och i Kristi lag samtidigt?
Hur skall man tolka det?
Det är samma sak. Precis här förtydligar Paulus att 
Kristi lag är samma som Guds lag. Han följde bara 
Guds lag till punkt och pricka, och han är det exem-
pel som vi skall följa och vandra efter. Att följa Kristi 
lag är samma sak som att följa Guds lag.



Vi har nu gått igenom Paulus 7 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)

Hur är dessa lagar avsedd att spela in i våra liv. 
Guds lag är instruktioner till oss från vår Skapare. 
Vårt kött vill inte följa dessa instruktioner. Det defi-
nieras som Syndens lag. Synd leder till döden. Vi har 
alla syndat. Vi har alla förtjänat döden. Detta är känt 
som Syndens och dödens lag. Medan vi är under 
Syndens och dödens lag, är vi omedvetet i träldom 
och instängda i löftet om evig död.

Andens lag ger oss sanningen och leder oss till evigt 
liv i Guds ord. Genom detta, inser vi att vi är i trälar 
under Syndens och dödens lag. Vi inser också att vi 
måste ha tro på Guds ord genom att lita fullt och fast 
och binda oss till det. 
 Trons lag är en önskan att följa Guds ord, som 
står i motsats till köttets vilja. I denna tro utövar vi 
Rättfärdighetens lag. Denna rättfärdighet är den 
samma som hos Jesus som vandrade helt i tron. 
Den är känd som Kristi lag.

När vi nu har granskat dessa sju lagar, så som Paulus  
presenterat dem, är vi redo att gå igenom Paulus brev. 
Vi återkommer då till dessa sju lagar och vi kommer 
att se att Paulus avsikt var helt enkelt att hjälpa män-
niskor att förstå innebörden av Guds lag i stället för 
att föreslå att någon av dem avskaffats eller ändrats.
 Så ha dessa sju lagar i färskt minne när vi kommer 
till del 5 av denna serie. Där kommer vi att granska 
Romarbrevet på djupet. 

Vi hoppas att denna undervisning har välsignat dig, 
och kom ihåg, pröva allt! 
För att veta mer om denna och annan undervisning, 
vänligen besök oss på www.testeverything.net

Shalom, och må Gud välsigna dig i din fortsatta van-
ring i hela Guds ord.
EMAIL: Info@119ministries.com 
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 
WEBSITE: www.TestEverything.net 
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#




