
Det är fel att döma ut Guds lag
Den kristna etiken är ett både viktigt och spännande område, inte minst för att de etiska
frågeställningarna tvingar oss att förankra vår teologi i vardagen. Den bibliska referensen för etiken
är dels den allmänna lag som Gud har lagt ned i skapelsen, dels den lag som har tecknats ned i de
fem Moseböckerna.
Men sitt mest fullkomliga uttryck får Guds vilja ändå i Jesus Kristus, Guds Son som kom för att ge
sitt liv till lösen för oss. Ytterst sett kan därför Bibelns undervisning om hur vi ska leva härledas till
Gud själv. Gud är kärlek; därför ska också vi visa kärlek. Gud är helig; därför ska också vi vara
heliga. I det samtal som just nu pågår omkring lagens vara eller icke vara tror vi att det är viktigt att
komma ihåg att Guds lag först och främst är att betrakta som något positivt. Lagen är Guds goda
vilja, som Han på ett unikt sätt har uppenbarat för sitt egendomsfolk Israel.
Lagen är det Gamla förbundets (Sinaiförbundets) största välsignelse, och den israelit som levde i
enlighet med Guds lag blev därför välsignad på alla livets områden (5 Mos 28:1-14). Redan i GT
ser vi också att brott mot lagen vänder denna välsignelse i förbannelse, men skälet till detta är inte
lagens bristfällighet utan människornas ondska.
Med tanke på allt detta är tanken att lagen skulle kunna upphävas inte bara otänkbar (lagen är ju
förankrad i Guds, den oföränderliges, eget väsen) - för de människor som känner och älskar Gud är
den direkt förfärande!
De löften som GT förmedlar om det Nya förbundet handlar därför inte om att lagen ska upphävas;
tvärtom visar löftena att lagen i det Nya förbundet genom Anden ska skrivas i varje troendes hjärta
(Jer 31:33f och Hes 36:26f). Till det Nya förbundets mest fantastiska löften hör just löftet om den
helige Ande. Andens viktigaste uppgift är att peka på Jesus och på vårt behov av Honom (Joh
16:14).
Men Anden har också andra uppgifter, och till dessa hör att i varje troende människa verka fram
Kristi sinnelag (Fil 2:5) och Kristi gärningar. Kristi sinnelag är detsamma som ett sinne i fullständig
harmoni med Guds lag, och därför avslutar också Paulus sin uppräkning av Andens nio frukter med
orden: ”Mot sådant vänder sig inte lagen” (Gal 5:23).
Problemet med lagen är alltså inte att den är ond (Rom 7:12). I stället är det, att den syndiga
människan ˆ när hon möts av lagens krav - blir dömd snarare än frälst. NT:s budskap är därför att
Jesus har uppfyllt lagen i vårt ställe, och att Han därigenom har banat väg för en helt ny tidsålder.
Men ju mer man läser i NT, desto tydligare blir det att Jesu försoningsverk inte ska tolkas som att
lagen är upphävd som etisk riktningsgivare (det vore ju detsamma som att upphäva Guds
egenskaper!). Snarare slås man av hur stora likheterna är de olika bibliska förbunden emellan.
I Sinaiförbundet blev man delaktig i gudsfolket och förbundets löften av nåd allena. Däremot måste
man hålla Guds lag för att bli kvar inom förbundets ramar. Och likadant är det i det Nya förbundet:
Vi blir alla frälsta av nåd, men om vi aktivt motarbetar den helige Andes maning till helgelse (läs:
laguppfyllnad) glider vi obönhörligen bort från förbundets Herre (Hebr 10:26ff). Därav NT:s
ständiga påminnelser om den kristna efterföljelseetiken.
Också i sitt Nya förbund vill Gud att vi ska efterlikna Hans egenskaper.”Lev ett alltigenom heligt
liv, liksom han som har kallat er är helig”, skriver Petrus (1 Petr 1:15). Självklart skriver han inte
detta för att vi ska bli frälsta genom gärningar. Men eftersom frälsning är detsamma som att komma
in i en levande gemenskap med Gud, säger det sig självt att den människa som aktivt motarbetar
Guds lag omöjligt kan behålla intimiteten i sin relation till Honom.

Vi hoppas att det tydligt har framgått att vi med detta inlägg inte vill säga att även kristna måste följa
det Gamla förbundets regelverk. Däremot vill vi gärna vara en motvikt till de krafter som alltför
svartvitt dömer ut Guds lag som överspelad eller (i värsta fall) skadlig.
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