
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen  

“The Pauline Paradox Series – Part 5, Corinthians.”  

Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå videon.  

Det kan finnas smärre översättningsfel som du får ha överseende med. 

Bibeltexten är hämtad från Svenska Folkbibeln, den senaste versionen 2015. 

På enstaka ställen kan annan version använts.  
Vi hoppas att du skall få ett gott utbyte av videon med denna text." 

 

 

Paulus Paradox Serie – Del 5: Korintierbrevet 
 

Välkommen till avsnittet om Korintierbrevet i Paulus Paradox Serie. 

 

Vi tror att det finns två personkategorier som är intresserade att ta del av denna undervining. 

 

Den första kategorin kan vara den som inte förstår eller håller med om att de i tron bör iaktta Torah,  

eller hela Guds lag. Till dem som faller i denna grupp, rekommenderar vi starkt att du börjar från 

början av Paulus Paradox-serie, eftersom det finns en hel del grundläggande material som ingår i 

tidigare delar i denna serie som vi kommer att använda i denna undervisning. 

  

Den andra typen av person som tittar denna undervisning kan vara en som redan förstår att vi ska 

observera Torah, men ändå vill kunna bättre förstå och förklara Paulus svåra ord.  

Till den i denna grupp, rekommenderar vi fortfarande att börja från början av Paulus Paradox-Serie.  

Men vi inte anser att det är absolut nödvändigt.  

 

Slutligen innan vi sätter igång, var medveten om det blir delar av 1:a och 2:a Korintierbrevet  

som du kanske ville att vi skulle ha täckt mer i detalj, men som vi av tidsbrist avstått från. 

 

Målet med Paulus Paradox -serien är att bringa Messias kropp tillbaka till hela Guds Ord.  

Detta är i huvudsak vad vi tror att Jesu tjänst handlade om, förutom hans offer på korset eller 

tortyrpålen. Därför kommer vi oftast att fokusera på de verser i dessa två böcker som ofta används 

för att framställa den moderna läran om Guds lag. Denna undervisning kommer att fokusera på  

1 Korintierbrevet 9 och 2 Korintierbrevet 3.  

 

Så låt oss komma igång. 

 

1 Korintierbrevet 9: Är Paulus en Judisk medhållare eller en Torahföljare och lärare? 

 

1 Korintierbrevet 9:19-23 

Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.  
För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag 

blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är 

under lagen.  



För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag, fast 

jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för 

att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några.  
Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det.  

  
Här är några vanliga tolkningar av denna uppsättning verser: 

 

• Paulus blev Jude, därmed menat "Torahföljare," bara för att vinna judar till tron, men övergav 

Torahn när det gällde de nyomvända hedningarna.  

 

• Judarna var "under lagen" (tolkas som Torahn var auktoritativ för judar), så Paulus agerade som 

om han följde Torahn när han var med judar, men följde den inte ihop med nyomvända hedningar. 

  

• I stället för att följa Torahn, följde Paulus "Kristi lag," vilket är den nya lagen för kristna. 

  

Ser du några problem med denna tolkning?  

 

För att förklara att han inte följde Torahn i sin tjänst, anser kristna teologer att Paulus gjorde detta 

endast för att behaga judar, inte på grund av att Torahn har någon giltighet i våra liv.  

 

Låt oss ställa en mycket viktig fråga.  

Hur vettigt skulle det vara för Paulus att förkunna evangeliet och samtidigt visa de rättfärdiga idealen 

i Torahn, att vara hans mål för att övertyga judar och hedningar att förstå att Yeshua (Jesus) var 

Messias, och samtidigt förklara Torahn ogiltig eller värdelös, som så många föreslår. 

  

Skulle Paulus handla vilseledande och hycklande genom att hålla sig till och exemplifiera giltigheten 

av Torahn för judar, och undervisa motsatsen till de nyomvända hedningarna?  

Kanske inte vissa har ett problem med detta. Men Paulus anklagas ju ofta för att inte undervisa 

Torahn för alla i Apostlagärningarna. Varje gång bevisade Paulus sådana anklagelser vara falska. 

 

Eftersom vi går igenom denna frågeställning på djupet i vår undervisning:  

"Pauline Paradox Serie – Del 2. Den Paulus du troligtvis aldrig lärt känna," vill vi föreslå den för alla 

som kämpar med tanken på att Paulus inte undervisade samma Torah för alla. 

  

Här är en kort alternativ tolkning av denna uppsättning verser i 1 Korintierbrevet 9: 

 

1 Korintierbrevet 9:19 
Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.  

 

Paulus tjänar andra genom att bokstavligen placera sig själv i deras skor.  

Han använder hela evangeliets innehåll som beaktar varje person, om han tror eller inte.  

Paulus fortsätter sedan att ge några exempel: 

 

1 Korintierbrevet 9:20 
För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag 

blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är 

under lagen. 
 
Att vara "som en jude" betydde helt enkelt att Paulus kände till allt om judarnas och fariséernas 

kultur, lära och traditioner. Han var ju både jude och farisé själv. Givetvis utnyttjade han den 

kunskapen i sin presentation av evangeliet till den dominerande judiska sekten.  

Lagen nämns inte någonstans i sammanhanget.  

För att förstå begreppet Torahn i denna vers, behöver man vara insatt i Mose lag.  

%22Pauline%20Paradox%20Serie%20%E2%80%93%20Del%202.%20Den%20Paulus%20du%20troligtvis%20aldrig%20l%C3%A4rt%20k%C3%A4nna,%22


Torahn nämns inte till någon del i detta sammanhang.  

I själva verket anklagades fariséerna för att göra Torahn värdelös, genom att följa de äldstes stadgar 

och traditioner (Mark 7).  

 

Som ett exempel hade fariséerna en lag om att man var tvungen att tvätta händerna innan man åt.  

Det står ingenstans i Bibeln, men fariséerna gjorde denna tradition till lag. 

 

Markus 7:1-13 

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom.  
De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. 

Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med 

en handfull vatten. De håller fast vid de äldstes stadgar. Och när de kommer från torget 

äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de 

håller fast vid,  
som att skölja bägare, kannor och kopparkärl.   
Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes 

stadgar utan äter med orena händer?" Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er,  
ni hycklare. Det står skrivet:  

Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.  

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. 
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."   
Han sade också till dem:  

"Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Mose har sagt: 

Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med 

döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor:  
Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli ’korban’, alltså en tempelgåva,  
då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord 

genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker."   
 
Paulus kunde dessa traditioner utantill, och praktiserade dem sannolikt för att inte förolämpa 

fariséerna. Dessa traditioner finns ingenstans i Bibeln. De är helt enkelt mänskliga påhitt.  

Men han gav dem ingen större uppmärksamhet.  

 

Han följde dem i sitt tidigare liv, men inte nu längre,  

av samma skäl som Messias säger i Markus 7. 

 

Galaterbrevet 1:13-14 

Ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen, hur våldsamt jag förföljde Guds 

församling och försökte utrota den. Jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt 

folk och ivrade än mer fanatiskt för mina fäders stadgar.  
 

För mer om detta, se vår undervisning:  

"De laglösa fariséerna" och resten av  "Pauline Paradox Serien." 

 

1 Korintierbrevet 9:20 
För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag 

blivit som de som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är 

under lagen.  

 

Att vara "under lagen" innebär en helt enkelt att vara under lagens straff.  

Detta gäller de som inte tror.  

 

Till exempel: 

%22De%20lagl%C3%B6sa%20faris%C3%A9erna%22
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Romarbrevet 3:19 

Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen,  
för att varje mun ska tystas och hela världen stå skyldig inför Gud.  

 

Versen före beskriver dem som är "under lagen." 

 

Romarbrevet 3:17-18 

och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. 
 

För mer insikt om detta, rekommenderar vi återigen "Pauline Paradox Serien," särskilt  

"Vilken lag Paulus?"  

 

Agerade Paulus bokstavligen som en "icke troende," en som är "under lagens straff?"  

Naturligtvis inte! Precis som han inte bokstavligen agerade som en jude när han umgicks med judar. 

 

Han "blev" en jude för att hjälpa sina judiska bröder genom att få dem att lyssna.  

Han kunde peka på Torahn och profeterna för bevisa att Yeshua (Jesus) var Messias. 

 

Apostlagärningarna 17:2 

Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem  
utifrån Skrifterna… 

 

För de icke troende däremot, krävdes ett annat tillvägagångssätt för att visa dem evangeliet och 

Messias. Hedningarna hade ingen kännedom om Torahn, så Paulus kunde inte använda sig av den för 

att visa dem att Yeshua (Jesus) var Messias.  

 

Detta leder till Paulus nästa punkt; 

 

1 Korintierbrevet 9:21-22 
För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag,  
fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag 

för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. 

 

Hedningarna hade inte sin grund i Torahn. För att presentera evangeliet till hedningarna, kunde 

Paulus inte utnyttja Torahn för att övertyga dem om Messias legitimitet som han kunde med judarna. 

 

Han var tvungen att anpassa sitt budskap därefter. Paulus gör särskilt omnämnandet här att han är  

"inte utan lag," men att han har Guds lag, samma Guds lag som undervisades och praktiseras av 

Messias. Messias lärde och praktiserade Torahn fullt ut. Det skulle inte vara rimligt att säga att  

Kristi lag var annorlunda än lagen Han levde efter. 

  

Kristi lag är Torahn, för det är i Torahn som vår Messias levde och andades.  

Yeshua (Jesus) hade inte en egen lag som han levde efter. Han förändrade ingenting.  

Hans lära kom från Fadern genom Mose lag. 

 

Johannes 7:16 

Jesus svarade: "Min lära är inte min, den kommer från honom som har sänt mig. 

 

Fadern har redan gett oss den goda läran: 

 

Ordspråkboken 4:2 

Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning (Torahn). 

 

Pauline%20Paradox%20Serien
Vilken%20lag%20Paulus?%22


Torahn är Mose lag, eftersom det var vad Jesus lärde och praktiserade. Torahn var Johannes 

döparens lag, eftersom det var vad han lärde och praktiserade. Torahn var aposteln Jakobs lag, 

eftersom det var vad han lärde och praktiserade. Torahn var aposteln Paulus lag, eftersom det var vad 

han lärde ut och praktiserade.  

 

Messias undervisade från och utgick från Torahn i all sin verksamhet.  

Men en del säger att Kristi lag är något annat än den lag som han undervisade från och levde efter. 

 

Tänk på detta ett ögonblick. Låter det vettigt? Det verkar mer som om de försöker att vända  

"Kristi lag" till något som passar deras lära.  

 

För mer kunskap om detta, vill vi rekommendera vår undervisning  "5 Moseboken 13 testet." 

 

1 Korintierbrevet 9:22-23 
För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt,  
för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. 

 

Detta sammanfattar Paulus handlande. 

  

Paulus agerade inte ut allting. Han inte betedde sig som en jude eller som någon som var under 

lagen, vilket är en icke troende.  

Han betedde sig inte som en mördare för att förmedla evangeliet till honom.  

Han betedde sig inte som en äktenskapsbrytare, för att presentera evangeliet för dem. Han agerade 

inte som en hednisk solgudstillbedjare, för att förmedla evangeliet till dem. Paulus syndade inte och 

åt inte oren föda (bröt mot Guds lag) för att försöka dela Guds Ord. 

  

Så varför skulle vi säga att han betedde sig fel, genom att följa Torahn och uppträda som en jude, 

bara för att dela evangeliet till dem?  

Vi måste lära känna Paulus på ett sådant sätt som är meningsfullt, inte bara för att passa våra 

förutfattade läror och uppfattningar. De kan inte acceptera att Paulus fullt ut praktiserade och 

undervisade Torahn, inte bara för att behaga folk, utan eftersom den är den enda källan för vår 

Skapares anvisningar till de troende.  

 

Paulus följde inte Torahn för att behaga människor, eller för att få deras godkännande och 

förtroende. Han sa att han aldrig skulle göra något sådant! 

 

Galaterbrevet 1:10 

Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors 

gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare.  

 

Men han sätter in sig in i deras situation för att bättre kunna relatera till dem, i ett försök att sprida 

evangeliet. Här ytterligare ett bevis på hur Paulus omsatte detta i praktiken. 

 

Apostlagärningarna 17:22-31 

Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade:  
"Atenare! Jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade 

era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften: Åt en okänd gud.  
Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er.   

Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel 

och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av 

människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.   

Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden,  
och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.  

5%20Moseboken%2013%20testet


Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, 

fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och 

är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt.   

Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver 

eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft 

överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att 

omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet 

genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka 

honom från de döda."   
 
Ser du hur Paulus använde sig av Grekernas traditioner och kultur och förvandlade det till  

evangeliets budskap?  

 

Här fann han ett objekt från hednisk kultur, ett altare till en okänd Gud, och använde det för att 

förkunna för dem en Gud som de inte känner, den ende sanne Guden, som har skapat världen.  

Han började med något de kunde förstå och använde det för att predika evangeliet. Han blev som en 

av dem, "utan lag."  

 

Agerade Pulus som en Grek bara för att göra dem lyckliga?  

 

Nej, självklart inte. Men vi anklagar Paulus att lyda Torahn bara för att behaga judarna?  

Hur förolämpad skulle Paulus inte bli om han levde idag och hörde något sådant. 

  

Vårt val är att antingen se Paulus som en främjare av en Torahbaserad livsstil för alla i tron, eller 

annars är han hycklande och bedräglig i sitt budskap. 

  

Är Paulus en bedräglig och hycklande apostel?  

Tänk då också på detta.  

 

Om Paulus undervisade och bara låtsades att Torahn var undervisning för den troende,  

varför i hela världen skulle han citera Mose lag som en auktoritet för hedningarna? 

  

Paulus citerar myndigheten i Mose lag bara några verser tidigare i samma kapitel. 

 

1 Korintierbrevet 9:8-10 
Säger jag det här som en rent mänsklig åsikt? Säger inte lagen samma sak?  
Det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar.  
Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte snarare för vår skull?  
Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp 

om att få sin del. 

 

Paulus menar att han inte bara säger saker som människa, utan hänvisar till Mose lag som myndighet 

i allt vad han säger.  

 

Hur kunde något som sägs inte längre vara tillämpligt och ändå vara till någon myndighet  

för oss i tron?  

 

Agerade Paulus "som en jude" till Korintierna också?  

Kanske han glömde vem han skrev till?  

 

Kanske tänkte han för ett ögonblick att han skrev till judar?  

Naturligtvis inte! Det var ett skämt.  

Paulus citerar Mose lag i presens som en giltig myndighet till skillnad från "människors läror."  



Förhoppningsvis hjälper detta oss att förstå 1 Korintierbrevet 9 bättre.  

 

På samma sätt blev inte Paulus en hedning för att vinna hedningarna. Han blev inte en 

avgudadyrkare för att vinna dem, eller en äktenskapsbrytare för att vinna dem eller som de som 

offrar till avskyvärda avgudar. Han ville inte ens äta kött offrat till avgudar för att bli som dem som 

åt kött offrat åt avgudar i templen. Han gav inte upp sin tro på Guds lag, för att vinna dem som inte 

följer Torahn. Paulus förblev Torahn trogen, men använde hedniska kulturella aspekter för att avslöja 

den ende sanne Guden.  

 

Vad var det som upphörde i 2 Korintierbrevet 3:7-8? Härligheten eller Guds lag? 

 

2 Korintierbrevet 3:7-8 

Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels 

barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade.  
Hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? 

 

Har Guds lag kommit till ett slut? Är det verkligen vad Paulus säger?  

 

Vissa påstår att Paulus tydligt undervisar detta i 2 Kor 3: 7-8.  

 

Vad menar Paulus när han säger att Guds lag är "dödens tjänst?"  

Vad är det som bleknar, Guds lag, "dödens tjänst," eller lagens härligheten?  

 

Finns det någon skillnad mellan härligheten i lagen och lagen i sig själv?  

 

Vissa tror och lär att uttrycket "dödens tjänst" är detsamma som Guds lag, och är för dem ett bevis 

på att lagen avskaffats.  

Varför skulle Gud avlägsna eller upphäva något som Paulus kallar för "dödens tjänst?"  

 

Tänk på detta: Om Guds lag inte kräver vår död för att vi brutit mot den, då var Jesu försonings-

gärning på korset helt i onödan.  

 

Ännu viktigare: Om lagen inte kräver vår död eftersom vi brutit mot den (syndat), då skulle lagen 

inte vara helig, rättvis, och god. Guds lag ska fungera som en "dödens tjänst" av en mycket viktig 

anledning.  

 

2 Korintierbrevet 3, är inte det enda ställe Paulus undervisar om detta.  

I Romarbrevet hjälper Paulus oss igen att förstå att Guds lag leder död. 

 

Romarbrevet 7:10 

Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. 
 

Varför leder Guds lag till död? 

  

Svar: Eftersom vi bryter mot den dagligen.  

 

Paulus förstod att Guds lag är avsedd att välsigna oss om vi lyder den,  

men förbanna oss (död) om vi inte lyder den. Detta är inget nytt. 

 

 

 

 

 



5 Moseboken 11:26-28 

Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: Välsignelse, om ni lyssnar till 

Herrens, er Guds, bud som jag i dag ger er, och förbannelse om ni inte lyssnar till Herrens,  
er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar 

som ni inte känner.  

 

Alla har syndat (brutit mot Guds lag, 1 Joh 3:4), eller som Paulus uttrycker det:  

vi följde "syndens lag" (Romarbrevet 7:23). Därför är vi alla förbannade av lagen och vi förtjänar 

alla döden.  

 

Paulus kallar detta "syndens och dödens lag" (Romarbrevet 8:2).  

Tills vi inser att vi syndar mot Gud, kan vi inte förstå att vi förtjänar döden. 

  

Men när vi läser Guds lag och vi anser den som sanning, då förstår vi att vi har syndat mot Honom. 

Det är när vi inser vår synd som vi förstår att vi förtjänar döden.  

 

Detta är hur "Guds lag" motsvarar "dödens tjänst" enligt Paulus.   

Innan vi kommer till tro, syftar Guds lag till att lära oss att vi förtjänar döden.  

Det är genom Guds lag och våra synder (syndens lag) som strider mot Guds lag, som vi förstår att vi 

behöver en frälsare för våra synder som kräver vår död (syndens och dödens lag). 

  

Detta är precis vad Paulus fortsätter att undervisa om i Romarbrevet 7. 

 

Romarbrevet 7:11 

Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. 
 

Är Guds lag "dödens tjänst" dålig eftersom den dödar oss?  

 

Nej! Guds lag är "helig, rättvis och god." Lagen måste döda oss.  

Utan död, kan vi inte "bli födda på nytt." Själva "Ordet" som dödar, är också det som ger oss liv. 

 

5 Moseboken 30:15 
Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är 

 

Ordet är "liv" när vi tror och följer det. Det bringar död när vi inte tror på dess sanning.  

Kom ihåg att Jesus, hans hebreiska namn är Yeshua, hänvisade till sig själv som "livet,"  

eftersom han är "Ordet som blev kött."  

 

Innan vi kom till tro, var vi emot Guds lag och följde endast syndens lag.  

Vi gick våra egna vägar i stället för att följa Guds vägar.  

Vi accepterade att lagen var "dödens tjänst." Det är precis vad Paulus säger i nästa vers. 

 

Romarbrevet 7:12 

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.  

 

Det är inte Guds lag som är dålig, det är vi som är dåliga eftersom vi brutit mot Guds lag (syndat).  

Vår synd gör inte Guds lag dålig, men visar i själva verket att Guds lag är god. 

  

Det är synden (att bryta mot Guds lag) som lurat oss. Det är Guds lag som avslöjar för oss att vi blev 

lurade att följa "syndens och dödens lag."  

Lagen (eller Torahn) betyder helt enkelt "instruktioner/undervisning" på hebreiska.  



Det finns bara två källor till undervisning. Det finns Guds instruktioner (Guds lag) och det finns 

instruktioner som är emot Gud (syndens lag). Paulus fortsätter i Romarbrevet 7, att förklara den 

pågående striden av undervisning (lagar) hos alla troende, Guds lag mot syndens lag. 

 

Romarbrevet 7:21-22 (Guds lag) 

Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig. 

 

Här säger Paulus att viljan att göra gott, Guds lag, visar på det onda inom honom.  

I vers 22, säger han att hans inre människa gläder sig i Guds lag. I nästa vers (23) säger han att 

syndens lag är den instruktion som är emot Guds lag. Det är syndens lag som är slaveri. 

 

Romarbrevet 7:23 (Syndens 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. 
  
Som vi läst tidigare är synd (att bryta mot Guds lag) något som leder till döden (Rom 7:10-11).  

Detta leder oss tillbaka till den fras som Paulus kallade "dödens tjänst."  

 

Guds lag är "dödens tjänst" eftersom när vi inser att vi brutit mot Guds lag, förstår vi att vi är under 

"syndens och dödens lag."  

 

Men i Kristus, är vi inte längre under "syndens och dödens lag" utan under nåden. 

 

Romarbrevet 8:2 

Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 

 

Betyder det att vi kan bryta Guds lag (synda) eller upphäva Guds lag som troende?  

Paulus gör det tämligen klart att vi inte kan göra det. 

 

Romarbrevet 3:31 
Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.  

 

Romarbrevet 6:1 
Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? 

 

Eftersom vi ofta missförstår "dödens tjänst" som något dåligt och måste avskaffas, antar vi sedan 

felaktigt att Paulus måste ha refererat till Guds lag om vad som förs till ett slut i 2 Korintierbrevet 3. 

Men utan att Guds lag presenterar sig själv som "dödens tjänst" skulle vi aldrig inse att vi är under 

"syndens och dödens lag" och därför i behov av en räddare. Om vi aldrig inser att vi behöver en 

frälsare, så skulle vi förbli lurade av "syndens lag," borta från Guds lag.  

 

Paulus var tydligt med att det faktiskt var härligheten, eller aktningen för lagen,  

som höll på att få ett slut. 

 

2 Korintierbrevet 3:7 
Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels 

barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. 

 

Vad vi då lär oss, är att det inte var Guds lag som kom till ett slut, men lagens härlighet, på grund av 

Israels olydnad. Lagen har härlighet när vi följer den. När vi syndar och bryter mot Guds lag,  

ohelgar det Guds Ord, Hans lag. Det tar bort härligheten från lagen. Problemet är olydnad, som 

förringar härligheten i Guds lag.  



Vi lär oss också att härligheten i lagen ska återställas, och vi får höra att den här gången kommer den 

att vara både större och varaktigare i det nya förbundet.  

Vi får höra att detta görs genom "livets andes lag."  

 

Det är därför Paulus refererar till Anden i Romarbrevet 8, eftersom den står i motsats  

till "syndens och dödens lag." 

 

Romarbrevet 8:2 

Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 

 

Paulus säger i Romarbrevet 8, att genom vår tro har vi fått Anden för att vilja följa Guds lag, och de 

är fortfarande under "syndens och dödens lag" som inte vill följa Guds lag. Detta är hur Gud börjar 

få tillbaka härligheten av Guds lag i det Nya Förbundet.  

 

Vi leds av Anden (Romarbrevet 8:4). Den köttsligt sinnade och Andligt sinnade är varandras motsats 

i levnadssätt. Vi vet redan från att ha läst kapitlet tidigare, att lagen är andlig (7:14).  

 

Därför borde vi inte vara förvånade när Paulus säger att de som är i köttet är i fiendskap mot Gud.  

De är i fiendskap mot Honom och underordnar sig inte Hans lag. 

 

Romarbrevet 8:7-8 
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.  

 

De som lever efter köttet underordnar sig inte Guds lag, men de som lever efter Anden lever i 

enlighet med Guds lag, och behagar honom.  

 

Därför tillåter de som undervisar mot Guds lag, att låta sin köttsliga människa tala och avslöjar 

därmed sin fiendskap mot Gud. De som undervisar om Guds lag leds av Anden, och visar att de inte 

lever under "syndens och dödens lag." 

  

Efter att ha granskat allt detta, bör det vara ganska klart att Paulus inte undervisade mot Guds lag  

i 2 Korinierbrevet 3:7-8.  

 

Så varför sa Paulus att härligheten i lagen bleknat bort?  

Vad har detta att göra med stentavlor och tavlor av kött i våra hjärtan? 

  

Vad har detta att göra med det nya förbundet?  

 

Som med alla lärare, även Paulus, bör vi kunna testa vad som lärs ut, med hjälp av Guds ord.  

 

När vi gör detta, finner vi att Paulus inte lär något nytt, utan bara vad profeterna redan har etablerat 

som sanning. För att förstå detta bättre, bör vi ta del av den omgivande texten som ger mer förståelse 

av hela sammanhanget.  

 

Vi kommer att gå igenom 2 Korintierbrevet 3 i detalj. 

 

2 Korintierbrevet 3:3 
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med 

den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.  

 



För dem som förstår den bibliska profetian om det nya förbundet eller rättare sagt det förnyade 

förbundet, kan snabbt inse att Paulus ger en uppenbar hänvisning till förändringen i detta. 

Felaktigt anser många att förändringen är relaterad till Guds lag. Det finns ingenstans man kan finna 

någon grund för detta i Skriften. Ett nytt förbund kräver inte en ny lag.  

 

Som Paulus lär sker i själva verket den verkliga förändringen i oss och Guds lag har förblivit 

densamma. 

  

Nytt förbund, men samma lag!  

Det är inte Guds lag som ändrats, det är vår relation till Guds lag som förändrats.  

 

Förändringen, som är profetiskt beskriven för oss i Jeremia 31:31-33, är att Juda hus och Israels hus 

(Israels 2 stammar), nu kommer att börja lyda Guds lag på grund av en förändring i deras hjärtan. 

 

Jeremia 31:33 

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid 

skall sluta med Israels hus, säger Herren:  
Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.  
Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 

 

Hesekiel framför också detta i profetian om det frånskilda Israels hus (Jeremia 3:8-10) och Juda hus 

skall återförenas som ett (Hesekiel 37). 

 

Hesekiel 36:27 

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. 

 

Ett stort problem som gjorde det nya förbundet till en nödvändig lösning, var skilsmässan av det 

nordliga kungariket Israel (Jeremia 3:8 - utspridda och förvandlade till hedningar), vilket endast 

kvarlämnade det sydliga kungariket (Juda hus), som vi idag känner som judar. 

 

Båda husen förkastade Guds lag och båda blev straffade. Sydriket (judarna) kom till Babylon. 

Nordriket (Efraim) kom till Assyrien. Endast judarna kom ut från Babylon. Efraim stannade med 

Assyrierna genom sitt avvisande av Guds lag, så de fick ett intyg om skilsmässa från Gud  

(Jer 3:8-10). De lämnade Guds nation (Israel) och blev en del av nationerna (hedningarna), 

kringspridda över världen. Vi ser att även Jakob skriver till dem i Jakob 1:1.  

 

För mer information om detta, rekommenderar vi vår undervisning om "De förlorade fåren" och 

"What is the Gospel?  

 

Israel hade Guds lag, men det var endast skrivet på ett stenhjärta (stentavlor). Det var inte skrivet på 

hjärtan av kött, vilket betydde att de inte hade en verklig önskan att hålla Guds lag. De hade ingen 

glädje i lagen. Det dröjde inte länge innan det gled in i kaos när de också började införliva 

nationernas (hedningarna) sätt i sitt dagliga liv. Det var på grund av denna mentalitet som det är 

underförstått att Guds lag förlorat sin härlighet hos folket. 

  

Detta är vad Paulus skriver om i 2 Korintierbrevet 3.  

 

Eftersom en viktig punkt i Guds bud är att uttrycka vår kärlek till honom (1 Joh 5:3), och att bryta 

mot Guds lag är synd (1 Joh 3:4), var detta faktiskt ett mycket allvarligt problem.  

 

De%20f%C3%B6rlorade%20f%C3%A5ren
What%20is%20the%20Gospel?


Det borde vara klart att problem kräver lösningar. Vi bör alla vara överens om att lösningarna skall 

reda ut orsaken till problemet, annars problemet inte löst. Detta var exakt hur Gud handlade i 

problemet med Israels olydnad och Israels hus (det norra riket) och skiljde sig från dem.  

Det Nya förbundet är lösningen för Israels olydnad (båda husen), och det är ett sätt att ge Guds folk 

en önskan att hålla Guds lag och föra dem tillbaka. 

 

Tänk så här:  

 

Lösningen på Israels olydnad mot Guds lag, var inte att Gud gjorde sig av med Sin lag.  

Lösningen var att ge Israels hus en önskan att följa Hans lag.  

 

Gud är inte intresserad av att vi gör vad han ber oss om bara för att han har sagt så.. Han önskar 

hjärtats omskärelse först (Mos 10:16).  

Han vill inte att vi gör det på världens sätt. Hans intresse är att vi har en önskan att göra det han ber 

oss om. Han vill att vi ska vandra på Hans vägar. Detta var det aktuella problemet med Israel och det 

nya förbundet är lösningen. Det är i det nya förbundet som vi får en önskan om att vandra på Guds 

vägar, inte förkasta eller överge dem. Det skulle vara att upprepa det misstag Israels hus gjorde. 

 

Guds lag på stenhjärtan är i sig själv är värdelös. Guds lag återspeglar inte dess sanna härlighet om 

det inte står skrivet i våra hjärtan, vilket innebär att vi inifrån uttrycker en önskan att följa Guds lag. 

Det är först då, när vi gör Guds lag till vår kärlek, som vi gör att Guds lag förhärligas,  

förstärks och upprätthålls. 

 

2 Korintierbrevet 3:3 
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med 

den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan.  

 

Detta är redan dokumenterat i profetian från Hesekiel: 

 

Hesekiel 36:26-27 

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. 

 

Så sammanhanget fastställt i 2 Korintierbrevet 3:3, beskriver det sedan länge etablerade problemet 

med bristande tro och bristande motivation för lydnad (ett stenhjärta/stentavlor), i stället för ett hjärta 

av kött och Ande (en önskan att följa Guds lag). 

 

2 Korintierbrevet 3:4 
En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. 

 

Så genom Kristus lägger vi vår tillit och förtroende i Honom och sträcker oss till Gud.  

Kristus är Ordet i mänsklig gestalt och Gud är Ordet (Joh 01:14).  

Vi ska lägga vår tro på hela Ordet och inte bara på Nya testamentet eller våra egna uppfattningar. 

 

2 Korintierbrevet 3:5 
Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand,  
utan vår förmåga kommer från Gud. 

 

Lagens skrifter är inte bara en fråga om enkel lydnad genom våra gärningar. Lydnad är otillräcklig 

utan tro. Tron är nödvändig, vilken givits oss genom Anden. Då, och först då, kommer vi att göra 

Guds lag av rätt anledning, vilket är att älska Gud (1 Joh 5:3).  



De som inte har Anden, kommer bara att fokusera fel och tro att deras goda gärningar är tillräckligt. 

De missar de djupare aspekterna av Guds lag, som går utöver vad som är skrivet, vilket är 

anledningen till att Jesus var tvungen att undervisa om dessa saker igen under det första århundradet 

(Matteus 5).  

 

Paulus försöker förklara hur det Nya Förbundet är att följa bibliska profetian och hur de börjar gå i 

uppfyllelse. Det bör vara ganska uppenbart att Paulus inte undervisar mot Guds lag, men vår önskan 

att hålla Guds lag, ger härligheten tillbaka till den som det är tänkt.  

 

Kom ihåg att en central punkt i det nya förbundet är att Guds lag, Torahn, blir skriven i våra hjärtan. 

Det bibliska frasen definieras i Skriften som en förmåga  och vilja att hålla Guds lag.  

 

När vi dör till vår köttsliga gestalt, kommer Anden att lägga Guds lag i våra hjärtan och sedan 

kommer vi att ha en önskan att följa Hans lag och ha vår glädje i den.  

När vi dör i köttet i tro på Ordet, blir vi födda på nytt av samma Ord (säd). 

 

1 Petrus 1:23 

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig,  
genom Guds levande ord som består.  

 

Att lyda Hans bud av hela vårt hjärta (älska Gud av hela vårt hjärta) har varit Guds avsikt för oss från 

första början. Detta är inget nytt. 

 

Psaltaren 119:9 

Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord.  
 

Psaltaren 119:10 
Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte villas bort från dina bud. 

 

Psaltaren 119:11 
Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. 

 

Det var alltid varit Guds avsikt att skriva Sin lag i våra hjärtan: 

 

Ordspråksboken 7:2-3 

Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten.  

Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. 

 

Låter det bekant?  

 

Paulus har fastställt att lagens bokstav är att exponera vår synd och döda oss så att vi dör i Kristus. 

"Dödens tjänst." Det är lagen (Torahn) som exponerar vår synd och får oss att inse att vi att vi är 

under förbannelse (lagen om synd och död) Romarbrevet 8:2. Vi förstår då att vi behöver en Frälsare 

(vers 4) och förtrösta på Honom (inte att vi följer Guds lag - vers 5), för att bli räddade. 

  

Paulus förklarar detta i nästa vers: 

 

2 Korintierbrevet 3:6 
Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens  
utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.  

 

Det bör vara mycket tydlig här att Paulus undervisar om det "nya förbundet."  

Paulus hänvisar faktiskt till det vid namn i vers 6.  



Vi kan inte bortse från detta, eftersom det är viktigt.  

 

Nu har inte bara Paulus direkt refererat till det nya förbundet, men också med hjälp av en profetia 

som beskriver de förväntade förändringarna i det nya förbundet.  

 

Detta kan bara betyda att Paulus undervisar om hur Guds lag är skriven på vårt hjärta (Jeremia 31:33, 

Hesekiel 36:27), inte att Guds lag avskaffats. Att alltihop är skrivet på våra hjärtan, kan helt enkelt 

inte vara samma sak som att den avskaffats.  

 

Frågan kvarstår hur Gud ger oss en önskan eller Ande som får oss att vilja följa Guds lag?  

Hur skrivs det i våra hjärtan?  

 

Detta är den del som många missar eftersom de inte förstår den viktigaste punkten i det nya 

förbundet. Det nya förbundet är inte en ny lag som ersätter eller har avskaffat Guds lag, utan i stället 

ett nytt hjärta att följa Hans lag, för att ersätta stenhjärtat som förkastar Guds lag.  

För att det nya förbundet skulle bli framgångsrikt, måste Gud göra något för att ge oss en önskan att 

följa Hans lag. Vi måste ta reda på vad Gud gjorde som förändrade allt. 

  

Brevet är avsett att döda oss genom att exponera vår synd. Lagen måste döda oss annars kan vi inte 

bli födda på nytt. När vi hittas döda i Kristus och vi blir den "nya människan" och är "födda på nytt" 

i tron, börjar vi älska Gud. 

  

Kärleken till Gud definieras genom att hålla hans bud. 

 

1 Johannes 5:3 

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga 

 

Om det huvudsakliga syftet med det nya förbundet är att ge oss en önskan att hålla Guds bud,  

är den egentliga betydelsen att det nya förbundet syftar till att ge oss en önskan att älska Gud.  

 

Hur gör Gud för att skapa denna önskan för oss att älska honom tillbaka? 

 

Hur åtgärdade Han problemet med sitt folk som inte ville älska Honom, inte ville hålla Hans bud?  

Hur tog Han bort stenhjärtat? Varför vill vi nu älska Gud?  

 

Här är svaret: 

 

1 Johannes 4:19 
Vi älskar (lydnad) därför att han först har älskat oss (nåden). 

 

Att älska honom är lydnad, Hans kärlek till oss är nåd.  

Detta är anledningen till att Paulus pekar på Gud i vers 5: 

 

2 Korintierbrevet 3:5 
Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand,  
utan vår förmåga kommer från Gud.  

 

Det relaterar till vad som gäller för det nya förbundet;  

att lagen skrivs på våra hjärtan. 

 

2 Korintierbrevet 3:6 
Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund,  
som inte är bokstavens utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.  



 

Detta är manifestationen och förverkligandet av Guds nåd och kärlek till oss, Kristi död på korset, 

som ger oss en önskan eller Anden att älska Gud tillbaka, att vandra i lydnad till Hans bud. 

  

Är det inte fantastiskt?  

På grund av sin överväldigande kärlek till oss, genom att skicka sin ende son till att dö för oss på 

korset, har vi nu en önskan att älska honom tillbaka.  

 

Det är så Gud har för avsikt att ge oss en önskan att följa Hans lag. Han visar oss hur mycket Han 

älskar oss och vill sedan i gengäld att vi älskar Honom tillbaka i lydnad.  

Detta är allt utformat för att ta bort vårt stenhjärta (vilket innebär ingen längtan efter Guds lag)  

och ersätta det med ett hjärta av kött (som innebär tro på hela Hans Ord). 

 

Detta är exakt vad som för härligheten tillbaka till Guds lag.  

 

Hur kan någon troende visa sin olydnad efter vad Han har gjort för oss? Vem vill behålla sitt 

stenhjärta? Vem skulle inte vilja att älska Gud tillbaka?  

 

Före korset, var inte Guds kärlek i detta avseende lika självklar. De lydde Gud på grund av att Han 

visade Sin makt, inte på grund av att Han påfallande visade Sin nåd.  

Bara uttåget ur Egypten och händelsen på berget Horeb, bevisade Hans makt. Hans nåd fanns där 

redan då, den har alltid funnits, men den var inte så påtaglig för dem. Tyvärr hade deras lydnad 

bleknat précis som deras minne av Hans makt. Detta är vad Paulus menar när han säger att: 

"härligheten i lagen blekade." Härligheten i lagen bleknar när synden ökar.  

Innan Israel fick Guds lag på Horeb sa de: 

 

2 Moseboken 24:3 

När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter,  
svarade allt folket med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra." 
 

Den hebreiska texten säger bokstavligen: "Vi är överens om att göra så innan vi ens har lyssnat."  

 

Detta bör vara attityden hos varje troende. Men Israel blev snabbt distraherade från Guds vägar och 

började göra saker på sitt eget sätt.  

 

I Markus 4:17, beskriver Jesus vad som händer när Guds Ord (säden) faller på ett stenhjärta.  

Han sa att det snabbt blir kränkt genom lidande och förföljelse.  

 

Detta var exakt vad som hände med Israel folk i öknen. Gång på gång blev de frestade och folket 

blev förolämpade av sina prövningar och vedermödor och ville återvända till Egypten. 

 

4 Moseboken 14:1-4 

Då började hela menigheten ropa och skrika, och folket grät den natten.  
Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sade till dem:  
"Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen!  
Varför leder Herren oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och 

barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?"  
Och de sade till varandra: "Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten." 

 

Dessa är alla uppenbara egenskaper hos ett "stenhjärta." De kanske hade kommit överens om att följa 

Guds lag med glädje från början, men så snart som det inte gick deras väg, ville de återvända till 

Egypten (som representerar världen och synd). De var snabbt imponerade av Guds kraft, men 

saknade den verkliga viljan att hålla Hans bud, vilket är att älska honom tillbaka.  



Ett stenhjärta förkastar Guds lag, det avvisar Hans ord. Ett stenhjärta vill inte följa Guds bud.  

Det står skrivet i Sakarja: 

 

Sakarja 7:11-12 

Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron  
så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde  
den undervisning och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande hade sänt  
genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. 

 

Vad som behövde ändras var människors hjärtan, inte Guds lag.  

 

De två stentavlorna användes av Paulus för att beskriva hjärtan av sten. Guds lag är perfekt 

(Psaltaren 19:7), men det var människornas hjärtan som var roten till problemet (Hebr 8:8).  

Vi behövder bokstavligen en hjärttransplantation. Vi behöver omskäras i hjärtat först (tro/Ande), 

innan vi försöker bli omskurna i köttet (lydnad).  

Detta är vad Paulus undervisar, som många andra vittnen i Guds Ord redan har fastställt i Skriften. 

 

Guds lag (när den står skriven på stenhjärtat) dödar oss, när vi inser vår synd, inser vi också att vi 

behöver en Frälsare. Detta är den "dödens tjänst." Genom tron är vi nu i det nya förbundet.  

Vi är utrustade med den inneboende Helige Ande som lär oss allt, men inte vissa saker.  

Vi kan övervinna köttet och hålla Hans lag som det står skrivet, liksom principerna bakom varje lag, 

med glädje och spänning som avsett, även om vi fortfarande kommer att misslyckas ibland och 

tackar Gud för nåden.  

 

Detta är vad profetian i Gamla testamentet lär oss om det nya förbundet.  

Paulus försöker helt enkelt att lära oss vad profeterna redan har förklarat.  

Om Gud skulle ha avskaffat Sin lag, istället för att ge oss en önskan att följa den,  

skulle det ha proklamerats av profeterna. 

 

Amos 3:7 

Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat 

sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 
 

Någon som överger lagen genom en teologisk uppfattning och anser att den är avskaffad,  

finner inget stöd hos profeterna. Det är ett tydligt tecken på att en sådan teologi är falsk.  

 

Det räcker bara med uttalandet i Amos 3:7. Som ett exempel bör vi överväga Romarbrevet 8:2-10 

igen, med allt detta i åtanke: Stenhjärta mot ett hjärta av kött: 

 

Romarbrevet 8:2-10 

Livets Andes lag har i Kristus Jesus (ett hjärta av kött) gjort mig fri från syndens och dödens 

lag (ett hjärta av sten). Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga 

naturen (ett hjärta av sten), det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till 

det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden (ett hjärta av sten).  

Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet (ett hjärta av sten) 

utan efter Anden (ett hjärta av kött). De som lever efter köttet (ett hjärta av sten) tänker på 

det som hör till köttet (ett hjärta av sten), men de som lever efter Anden (ett hjärta av kött) 

tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne (ett hjärta av sten) är död, men Andens sinne 

är liv och frid (ett hjärta av kött). Köttets sinne (ett hjärta av sten) är fiendskap mot Gud.  

Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet (ett hjärta 

av kött) kan inte behaga Gud.   

Ni däremot lever inte i köttet (har inte ett hjärta av sten) utan i Anden, eftersom Guds Ande 

(ett hjärta av kött) bor i er.  



Den som inte har Kristi Ande (ett hjärta av kött) tillhör inte honom. Om Kristus bor i er (ett 

hjärta av kött) är visserligen kroppen död på grund av synden (ett hjärta av sten), men Anden 

är liv (ett hjärta av kött) på grund av rättfärdigheten.  

 

Är det inte överraskande att Paulus undervisar précis vad profeterna sagt skulle hända?  

 

Hjärtat av sten och hjärtat av kött är verkligen två motsatta naturer inom oss.  

Det är samma kamp som Paulus mer detaljerat talar om i Romarbrevet 7, "vad han vill göra"  

i motsats till "vad han ofta gör," så att vi är mer rustade för att förstå Romarbrevet 8.  

 

Paulus berättar där att Guds lag är helig och buden är heliga, rätta, goda och andliga.  

Det lär oss också att Guds lag bär frukt efter den invärtes människan. 

I Romarbrevet 7 talar Paulus om dessa två naturer igen: 

 

Romarbrevet 7:12,14, 22-23 

Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott.  
Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. 
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.  

 

Att vandra efter Anden (låta Anden vägleda oss) eller vara "andlig" betyder lydnad till Guds lag.  

Att vara köttslig, är de som förnekar och bryter mot Guds lag.  

 

Paulus fortsätter att förklara detta i Romarbrevet 8. Det är det köttsliga sinnet vägrar att lyda Guds 

lag och vill inte heller, men det är det andliga sinnet i Kristus som vill lyda Guds lag.  

 

När Paulus undervisade och skrev detta, fanns det bara en Guds lag, Torahn eller Gamla testamentet. 

Paulus nämner inget om att dela upp, plocka ut och välja vad som är Guds bud eller inte, eller vad 

som är en del av Guds lag, Faktum är att om Paulus skulle gjort något sådant, skulle ingen trott 

honom, eftersom Gud redan förklarat att ingen människa kunde undervisa något sådant  

(5 Moseboken 12:32).  

 

I det nya förbundet är lagen skriven på ett hjärta av kött (Jeremia 31:33). Detta åstadkoms genom att 

Gud lade sin Helige Ande inom dem, så att Anden kunde undervisa Hans folk om hur de skulle 

vandra på Guds vägar, hålla Hans lag och vara lydiga mot hans bud.  

I Hesekiel står det skrivet om det nya förbundet: 

 

Hesekiel 11:19:20 

Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst.  
Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall 

vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem.  
De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. 

 

Ett stenhjärta medför död, men ett hjärta av kött ger liv.  

Detta är vad Paulus talade om i 2 Korintierbrevet 3:3, 6: 

 

2 Korintierbrevet 3:3, 6 
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck utan med 

den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött i era hjärtan. 
Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens  
utan Andens. Bokstaven dödar, men Anden ger liv.  

 

Så vad är syftet med den Helige Ande i det nya förbundet? 



  

1. Den Helige Ande vittnar om det nya förbundett = lagen skriven på våra hjärtan  

(Jeremia 31:31, 33, Hebreerbrevet 10:15-16)  

 

2. Den Helige Ande sändes till jorden för att lära oss sanningen om Gud  

(Joh 14:16-17, 26, 15:26, Joh 16:13)  

 

3. Vad är sanningen? Guds lag/Guds ord är sanning? Det står ej att det VAR sanningen.  

(Psaltaren 119: 142, Johannes 17:17) 

  

4. Gud ville skriva Sin lag (i alla, inte bara en del) på vårt hjärta och lära oss Hans lag som kallas  

"Sanningen" (Ps 119:142) genom den Helige Ande som kallas "sanningens Ande"  

(Joh 14:16-17, 26, 15:26, 16:13)  

 

5. Vi behöver Guds Ande inom oss av följande skäl: 

  

a) Att ha befogenhet att övervinna synden vi av naturen ärvt från Adam  

b) Att bära andlig frukt i våra liv (Gal 5:22-25)  

c) För att förstå, växa, och få uppenbarelse av Guds Ord/Torahn 

 

Det är grunden för det sätt vi bör närma oss 2 Korintierbrevet, eftersom det är vad Skriften lär. 

  

Detta var det som angavs av alla profeterna i förväg om vad som skulle komma att hända.  

Paulus talar om vad som hände. 

 

Skriften lär inte att Guds lag var ett problem och att vi behövde en ny lag.  

 

Skriften lär att våra hjärtan var och är problemet och att vi behöver ett nytt hjärta.  

 

Med detta är våra ögon öppnade för vad Paulus undervisade, som helt enkelt är profetior som blev 

verklighet. När vi ser på verkligheten genom profetians ögon, om vad som redan skrivits skulle 

komma, då blir det lättare att förstå Paulus.  

 

Men om vi fortsätter att läsa Paulus, inte genom linsen av Guds Ord och profeterna, men genom 

människors läror och vad än seminarier undervisar, då är Paulus svår att förstå och det skapar 

laglöshet (synd, 2 Petrus 3:15-17).  

 

Låt oss gå tillbaka till 2 Korintierbrevet 3 och ha i åtanke vad vi just nämnt: 

 

2 Korintierbrevet 3:7 
Redan dödens tjänst, inristad med bokstäver på stenar, kom med sådan härlighet att Israels 

barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, även om den glansen bleknade. 

 

Stenhjärtat leder till död och stenhjärtat uppenbaras genom Guds lag.  

Guds lag "tjänar oss" på ett sådant sätt att den avslöjar vårt stenhjärta (död).  

Detta är en god sak.  

 

Samma sak händer när vi läser Guds bud till icke-troende.  

Deras synd och tillståndet i deras hjärta avslöjas (sanningen avslöjar hjärtats tankar). 

  

Mottagandet av Guds lag började som härlighet, men Israel vände snabbt bort från den och ville gå 

tillbaka till Egypten på grund av sitt stenhjärta. De ville ha en ny ledare istället för Mose.  



Så mottagandet av lagen var en härlighet men härligheten bleknade snabbt på grund av det 

stenhjärtade Israel. Det var inte lagen som bleknade bort, utan härligheten av lagen som bleknade 

bort på grund av Israels stenhjärta.  

 

Så problemet kvarstår. Hur ska vi handskas med stenhjärtat för att få Israel att vandra efter Guds lag? 

 

Har vi blivit av med Guds lag och skapat en ny?  

 

Nej, det är inte det som är upphov till problemet. 

  

Lösningen är ett nytt hjärta (Ordet skrivit på hjärtan av kött, istället för på stentavlor).  

Så det nya förbundet är lösningen.  

 

Lagen kom i en viss härlighet eller glans, men det fanns begränsningar.  

 

Menar vi begränsningar i Guds lag?  

 

Nej, det fanns begränsningar i deras hjärtan i förhållandet till Guds lag. Författaren till Hebreerbrevet 

har även synpunkter på detta. Han visar att problemet var Israels folk, inte Guds lag. 

 

Hebreerbrevet 8:8 

Men Gud förebrår dem när han säger:   

Se, dagar ska komma, säger Herren,   
då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus   

Israels hus (nu hedningar) + Judah hus, judar = Hela Israel. 

 

Problemet är relaterat till folkets hjärtan (8:10), inte till Guds lag, därför är lösningen och 

förändringen också relaterad till hjärtat och inte Guds lag.  

Som det är sagt: "Om den inte är trasigt, laga den inte." 

  

Guds lag var och är inte trasig. Den var och är perfekt (Psaltaren 19:7). 

  

Vi (våra hjärtan) är trasiga. Guds lag (som skrivits ner av Moses) är perfekt, friheten, vägen, 

sanningen, livet och ljuset. Varför skulle Han ändra eller upphäva något av den?  

De är alla definitioner av Guds lag från Gamla Testamentet, så vi kan inte säga att Gud gav oss en ny 

lag som är mer perfekt, med mer frihet, ett bättre sätt, mer sant, eller mer liv och bättre ljus.  

 

Guds lag har inte upphört och har inte ändrats! Den gäller för evigt! Det är vi som blivit vilseförda av 

fienden. Gud ändrade det som var brutet i oss, inte vad som redan var fullkomlig frihet.  

(Psaltaren 119:44-45, 19:7) 

  

Uppenbarligen kan inte det som bibliskt definieras som perfekt, göras bättre.  

Om vi rör ihop det med Bibelns budskap, vad har vi då för hopp om att förstå någonting? 

 

2 Korintierbrevet 3:8 
Hur mycket större härlighet ska då inte Andens tjänst ha? 

 

Så om det som dödar stenhjärtat är härlighet, hur mycket härligare är då inte Anden som gör det 

möjligt för oss att lära känna och hålla Guds lag? 

 

2 Korintierbrevet 3:9 
Om redan fördömelsens tjänst hade härlighet,  
hur mycket rikare på härlighet är då inte rättfärdighetens tjänst? 



 

Så denna härlighet kommer att bestå Varför? Eftersom vi nu har genomgått en hjärttransplantation. 

 

2 Korintierbrevet 3:10 
Det som förr hade härlighet har nu ingen härlighet alls  
jämfört med den överväldigande härligheten. 
 

Således kan den skrivna lagen inte rädda eller få oss att vilja följa Hans lag.  

Allt detta utförs i tron på Ordet. 

 

2 Korintierbrevet 3:11 
För om det som bleknade kom med härlighet,  
hur mycket större härlighet har då inte det som består! 

  

Stenhjärtat är borta och vad som återstår är ett hjärta av kött, förvandlat genom Anden. 

 

2 Korintierbrevet 3:12 
När vi nu har ett sådant hopp går vi helt öppet till väga. 

 

Nu när vi har en lösning för stenhjärtat, använder vi tydligt tal för att beskriva det.  

Det skall inte längre vara dolt. Det beskriver tydligt varför vi ska älska Gud tillbaka. 

 

2 Korintierbrevet 3:13 
Vi gör inte som Mose, som satte en slöja för sitt ansikte  
för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 
 

Moses hade ingen lösning för stenhjärtat. De vandrade i öknen medan Moses fortsatte att ta itu och 

klaga på tydliga och uppenbara symptom på deras stenhjärta. I motsats till den förbleknande 

härligheten hos Mose, överträffas den av den härlighet som vi har i det nya förbundet. Vi ska vara 

frimodiga i vår tjänst. Till skillnad från Moses som var tvungna att dölja sitt ansikte för lagens 

härlighet, förkunnar vi sanningen öppet, "utan slöjor." 

 

2 Korintierbrevet 3:14 
Men deras sinnen blev förhärdade. Än i dag är samma slöja kvar när de läser det gamla 

förbundets skrifter, och den lyfts inte bort, först i Kristus försvinner den. 
 

Paulus fastställer det igen. Det är vad Gud gjorde genom Kristus som öppnar våra ögon. Det ger oss 

en önskan att älska Gud tillbaka (att lyda hans lag).  

 

Vid första tillfället bar Mose en slöja för att förhindra dem omkring honom från att förblindas av 

Guds härlighet (2 Moseboken 34:29-35), men eftersom tiden gick, försvann härlighetens slöja som 

Moses hade fått när Gud gav honom lagen, och den bleknade bort.  

 

Denna härlighet började blekna så snart som Mose lämnade sin närvaro med Herren.  

Lägg märke till att det fortfarande är slöjan som han blev av med, inte Guds lag. 

 

2 Korintierbrevet 3:15 
Ja, än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose.  

 

2 Korintierbrevet 3:16 
Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. 

 

 



Men deras sinnen blev förhärdade;  

för till denna dag vid läsningen av det gamla förbundets Skrifter, hänger samma slöja kvar 

oförändrat, eftersom den tas bort först när någon omvänder sig till Kristus (2 Kor 3:14).  

På samma sätt som Mose slöja hindrade Israel från att se slutet av härlighetens blekning,  

så ligger även en "hårdhet" kvar som en slöja över deras sinnen vid läsningen av Guds lag (Torahn),  

så att de inte ser att Messias är målet för lagen (Romarbrevet 10:4). 

 

2 Korintierbrevet 3:17 
Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 

 

Som sagts tidigare; De som vandrar efter Anden (har ett andligt sinnet) är lydiga mot Guds bud för 

att de vill lyda Hans bud (ett hjärta av kött).  

 

Buden är skrivna på våra hjärtan, inte på stenhjärtan. Guds ord säger vi finner frihet i Hans lag 

(Psaltaren 119:45). Den Helige Ande leder oss in i hela sanning (Joh 14:16-17, 26, 15:26, 16:13) och 

Guds lag definieras som sanningen (Psaltaren 119:142, Johannes 17:17).  

 

Sanningen gör oss fria (Joh 8:32), eftersom Sanningen gör och allt som den är avsedd att göra. Guds 

sanning är och har alltid varit frihet, som är hela Ordet, i huvudsak Gamla testamentet, inte bara en 

del av det.  

 

Anden är frihet eftersom den leder oss till sanningen som definieras som Guds lag.  

Guds lag är frihet. Kristus är vägen, sanningen, ljus och liv eftersom det är vad Guds Ord är, och 

Kristus är Ordet som blev kött.  

 

Något utanför och mot Guds lag är slaveri. Alltså de som inte firar Sabbat, Guds helgdagar 

(moedim), matanvisningar, etc. är alla under träldom. Som det står skrivet, det är sann frihet som 

man finner om man följer Hans vägar. Det finns ingen frihet i världens sätt att leva. 

 

2 Korintierbrevet 3:18 
Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel,  
vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet.  
Det sker genom Herren, Anden.  

 

Bilden som vi förvandlas till är fortfarande exakt densamma, det är samma Ord som lärs ut och 

aktiveras genom Herrens Ande och ingenting har förändrats. Bilden (Ordet) förändras inte,  

i stället har härligheten bleknat.  

 

Vi förändras (utan slöja, utan stenhjärta), och lagen förblir intakt när samma bild går från sin första 

härlighet nästa.  

 

Allt som har ändrats är från en härlighet som bleknat till en annan, och denna härligheten kommer att 

bestå i all evighet och aldrig förblekna. Anledningen till att härligheten i lagen (samma bild) kommer 

att bestå, beror på vår hjärttransplantation och den inneboende Anden. Allteftersom slöjan lyfts, kan 

det avsedda ändamålet och uppfyllelsen av lagen förverkligas. Vi utövar det och successivt uppfyller 

mer och mer den exakta bilden av Kristus, som också följde exakt samma lag och Ord.  

Vi ska önska att ha samma bild av Ordet som han hade, vilket ger härlighet till Guds lag.  

 

Så låt oss göra som Paulus sa: Låt oss föra härligheten tillbaka till Guds lag, genom att följa den.  

 

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 

 

http://www.testeverything.net/


Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

 


