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Mose representerar lagen
• ”Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus
Kristus” (Joh 1:17)
• Luther låter ofta Mose representera lagen och Kristus evangelium
• Lagen får inte härska i samvetet. ”den anklagar och förskräcker genom att hota
med döden och visa på Gud som den vrede domaren... Är du förståndig, skall
du här be den stammande och läspande Mose med sin lag dra så långt vägen
räcker och icke på något sätt låta dig påverkas av hans förfärliga hotelser. Här
skall han för dig vara lika misstänkt som en utstött och fördömd kättare, värre
än påven och djävulen och därför icke alls värd att lyssna till.

Vem är en kristen?
• Wikipedia: 2,4 miljarder kristna i världen?
• 75% av Finlands befolkning?
• Vad säger Bibeln?
• Den troende och döpte ska bli frälst (Mark 16:16)
• Tron kan inte ses med mänskliga ögon =>trons frukter avgörande
• Bekännelse till allt vad Guds ord lär
• Försöka leva efter Guds ord

En ny skapelse
• Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något
nytt har kommit. (2 Kor 5:17)
• Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes
gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och
blir en avbild av sin Skapare.( Kol 3:9f)
• Innebär inte att vår gamla människa blir kristen
• Gud själv tar sin boning i oss och börjar verka i oss
• Det Gud vill, det vill vi
• Det goda jag vill...(Rom 7:19)
• I min inre människa gläder jag mig över Guds lag (Rom 7:22)
• Viljan finns hos mig (Rom 7:18)

Liv i pågående förnyelse
• Vår nya människa förnyas dag för dag (2 Kor 4:16)
• ”Vår kunskap är ett styckverk”
• Adam och Eva hade heller ingen fullständig kunskap om Gud före
syndafallet.
• Gud gav dem befallning om kunskapens träd

• Vi behöver också öva oss i att lära känna Guds vilja.

Vad menas med Mose lag och till vem gavs
den?
• Gud gav lagen till Israels barn (2 Mos 20ff)
• Viktigt att lägga märke till sammanhanget
•
•
•
•

Vilka var närvarande? Vilka tog emot lagtavlorna?
Jfr. Befallningen till Abraham att han skulle offra sin son Isak
Befallning om att utrota de kananeiska folken
Befallning till lärjungarna att gå till Galileen (efter Jesu uppståndelse)

• Israels tolv stammar var närvarande
• ”Israel ska hålla sabbaten...”

Judar, hedningar och lagen
• Judarna har lagen, säger Paulus (Rom 2:12, 27, 3:19)
• För när hedningar, som inte har lagen av naturen gör vad lagen
kräver... (Rom 2:14)
• Både judar och hedningar har den naturliga lagen: ”det lagen kräver är
skrivet i deras hjärtan”(Rom 2:15)
• Hedningarnas samvetet anklagar och försvarar dem

• Samvetet är ingen fullkomlig kunskap om Gud
• Behöver upplysas genom Guds ord
• De tio buden ger en bra sammanfattning av Guds vilja

Mose lag –avsedd för judarna i GT
• Guds universella vilja hittas främst före Gud utväljer Abraham och i NT
• Äktenskapet (1 Mos 2:24)
• Människolivets okränkbarhet (1 Mos 9)

• Buden som hör till morallagen (Guds oföränderliga vilja) upprepas i NT
Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar
sin nästa har uppfyllt lagen. Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska
inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud
sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte
sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. (Rom 13:8ff)

Morallagen i NT
• Jesu Bergspredikan
• Rom 13
• Ef kap 5-6
• Jakobs brev
• Hebr 13:4 ”äktenskapet ska hållas i ära hos alla...”
• Gal 5

Den kristen och morallagen
• Men vi vet att lagen är god, om man använder den rätt och inser att
den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa
och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som
misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt
och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och allt
annat som går emot den sunda läran, enligt evangeliet om den salige
Gudens härlighet som har anförtrotts mig. ( 1Tim 1:8ff)
• Rättfärdig
• ...och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Rom 3:26)

Den kriste och lagen
• Skriften säger klart att den kristne, såsom en ny människa, en
pånyttfödd troende, i ingen mening står under lagen, utan är
fullkomligt fri från lagen. För en rättfärdig människa existerar helt
enkelt ingen lag. Den har ingenting med honom att göra, den har inget
att säga honom. (A.Schütze)
• Lagens befallningar är som att slå igen öppna dörrar för vår nya
människa
• Guds vilja är vår vilja
• Behovet är instruktivt

Exkurs: antinomismen under
reformationstiden
• Antinomism (anti ’mot’; nómos ’lag’)

Luthers vän Johann Agricola: lagen ska inte förkunnas åt omvända människor
”Lagen har sin plats i rådhuset, men inte i kyrkan”
”till galgen med Mose”
Varje människa har lagen inskriven i sina hjärtan (den naturliga
Gudskunskapen)
• Ingen ytterligare upplysning av lagen behövs
•
•
•
•

• Luther gick skarpt emot Agricola och ansåg att lagen behöver predikas
för alla människor, också åt kristna.
• Den naturliga gudskunskapen har efter syndafallet blivit fördunklad
• Guds tio bud finns med i katekeserna (som första huvudstycket)

”Andra antinomistiska striden”: lagens 3:e
bruk
• 1:a bruket: Tygel
• 2:a bruket: Spegel
• 3:e bruket: Regel
• Lagen fungerar som gyllene levnadsregler för den kristne

• Motståndarna: talet om ett tredje bruk bortser helt från att en kristen är en helt
ny skapelse (man får inte sammanblanda det gamla och det nya)
• I stånd att spontant utföra goda gärningar utan att någon ber henne (jfr Luther)
• Gammel-adam i oss är precis som vilken oomvänd som helst
• Behöver det första och det andra bruket, men inte det tredje

• Om vi nu varken behöver det tredje bruket för vår nya eller gamla människas skull så
behöver vi det inte alls!

Kan vi i det praktiska livet skilja mellan vår
gamla och nya människa?
• Vi vet på basen av Bibelns klara ord att dessa två finns i oss (tex Rom 7)
• Men kan vi välja om vi lyssnar till (lag)predikan som ny eller gammal
människa?
• Är det skadligt om vår nya människa lyssnar till lagen som goda
levnadsregler samtidigt som vår gamla människa lyssnar till lagen som
tygel mot svåra synder och som spegel?
• Hur kan vi i praktiken skilja på bruken?
• Orden (lagen) är de samma för varje bruk
• Öronen är desamma

Båda parter överens om att lagen behövs
• ”antinomisterna” i den andra striden var också av den åsikten att lagen
behöver predikas för troende
• Men bara efter första och andra bruket (för den gamla människans skull)

• Onödig strid utan praktiska konsekvenser?

Vad säger Bibeln?
• Uppenbart att lagen också ska predikas för troende
• Evangelierna
• Bergspredikan (Matt 5-7)
• Jesus bestraffar lärjungarna för deras otro (Matt 14:31) och svaga förståelse Matt 16:9,11)
• Han kallar Petrus för djävul (Matt 16)

• Paulus
• ”Till de heliga i Rom”
• Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom 3)
• Varningar för synden och dess konsekvenser
• 6:13; 7:24; 8:13; 11:20; 13:2; 14:23...

1 Kor, 2 Kor; Gal
• Till de heliga i Korint
• Breven fulla av förmaningar
• Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Marana tha!
• Pröva er själva om ni lever i tron, granska er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus
Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet.

• Galaterbrevet
• Kapitel 5: långt avsnitt där Paulus predikar lagen (också bruk 3)
• Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna
varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord: Du ska älska din nästa som dig själv.
• Köttets gärningar (mot lagen) vs. Andes fruk (”sådant är lagen inte emot”)

Ef; Kol...
• Efesierbrevet
• Brevet med flest förmaningar?
• Kapitel 4-6
• Förmaningar till kristna makar, barn, herrar och slavar
• Alla samhällsklasser och stånd behöver förmanas att leva kristligt

• Kolosserbrevet
• Kap 3 och 4

• Hebreerbrevet, Jakob, Petrus’ Johannes’ Judas’
• Uppenbarelseboken kap 2-3

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och
girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens
barn. Bland dem vandrade också ni en gång, när ni levde i dessa synder. (Kol 3:5ff)

• Samma ord för alla 3 lagens bruk
• För någon som lyssnar fungerar detta ord som en tygel för köttet
• Någon får en påminnelse om att vi är syndare (spegel)
• Någon annan får en påminnelse om vilken Guds vilja är tex i frågor kring
sexualmoral.

Den kristne och lagen (Mose)
• Okomplicerat förhållande
• Lagen ger uttryck för Guds goda vilja
• Guds vilja är vår vilja

• Vårt kött gillar inte lagen
• Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan
det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud.(Rom 8:7)

• En icke-omvänd har samma inställning till lagen som vårt kött
• Vill inte underordna sig Guds vilja
• Den kristna etiken uppfattas som extrem

Lagen
• ...inte till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och
syndare, oheliga och oandliga.
• Vi behöver slå vakt om vår integritet i förhållande till lagen
• Får inte härska i samvetet
• Ingen slavdrivare
• Legalism

• En kristen har dött från lagen (genom Jesu död) Jfr hustruns relation till sin
man och lever nu i uppståndelsens värld (...med ”honom som har uppstått
från de döda”) Rom 7:1ff

• Jesus har uppfyllt lagen på ett fullkomligt sätt=>min laguppfyllelse
• Lagen påminner oss dock om Guds vilja

LH 363:4
Nej, lagen den dödar och kräver ju blott
Och slår oss så neder till jorden,
Men den som sitt liv uti Kristus har fått,
Helt frigjord från lagen är vorden.
Ej så, liksom gällde nu lagen ej mer,
Fast hellre blott så, att man däruti ser
En vän, som man gärna vill lyda.

Kristus är vår Herre, inte lagen
• Lagen, en rådgivare, väckarklocka
• Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn (Rom 8:14)
• Men om ni leds av Anden står ni inte under lagen (Gal 5:18)
• När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under
lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få
söners rätt (Gal 4:4f)
• Guds barn(söner) står inte under lagen

"Betalar inte er mästare tempelskatt?"
- "Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt?
Från sina söner eller från andra?"
- "Från andra."
- "Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem, så gå ner
till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och
öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till
dem för mig och dig."

