
 

 

Följder av lydnad och olydnad 
 

När Guds folk vägrar att lyda honom följer ovillkorligen ett straff. I sin nåd visar han sin 

långmodighet på två sätt. (1) Han låter straffet dröja så att Israel skall kunna omvända sig 

från sin onda väg eller (2) så låter Han en rättfärdig kvarleva undkomma straffet (Amos 

3:2,11; 9:7-9; Jer 29:7; Jes 10:5-14,20-23; 43:14-25) (JNTk s.419) 

 

Att leva i enlighet med Guds förbund innebär att man lever som under ett paraply när regnet 

öser ner. Normaltillståndet för mänskligheten efter syndafallet är att man är under 

förbannelse. Det är att jämföra med att man är utan skydd i hällande regn. Att leva i 

förbundets välsignelse innebär ett onormalt tillstånd där man på grund av nåd är skyddad 

under "ösregnet." När Israels barn inte ville leva under förbundets villkor så var det som om 

de sa att vi vill inte vara under paraplyets skydd - vi vill vara "fria". Det innebar att de kom in 

under normaltillståndet - förbannelsen. När Gud i sin undervisning, lag förkunnar vilka 

förbannelser som skall komma så är det så att ingen skall kunna säga att han inte visste vad 

som skulle hända om man struntade i förbundets villkor. Guds kärlek är stark som döden, 

men som all äkta kärlek tvingar den sig aldrig på någon. Vill man gå bort får man det, men 

Gud har då tydligt sagt hur det då blir, men var och en får välja själv. 

 

Och det skall lända oss till rättfärdighet, när vi hålla och göra efter alla dessa bud, inför 

HERREN, vår Guds, ansikte, såsom han har bjudit oss. (5 Mos 6:25) 

 

 26.  Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse: 

 27.  välsignelse, om I hören HERRENS eder Guds, bud, som jag i dag 

      giver eder, 

 28.  och förbannelse, om I icke hören HERRENS, eder Guds, bud, utan 

      viken av ifrån den väg jag i dag bjuder eder gå och följen efter 

      andra gudar, som I icke kännen. 

 

  9.  Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den 

      trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill 

      tusende led, när man älskar honom och håller hans bud, 

 10.  men som utan förskoning vedergäller och förgör dem som hata 

      honom.  Han dröjer icke, när det gäller dem som hata honom; utan 

      förskoning vedergäller han dem. 

 11.  Så håll nu de bud och stadgar och rätter som jag i dag giver 

      dig, och gör efter dem. (5 Mos 7:9-11) 

 

(Texsammanhangen i sin helhet hittar du i: 2 Mos 23:25-31; 3 Mos 26; 5 Mos 4:23-40; 5 Mos 

11:8-28; 5 Mos 28-29; 5 Mos 30:1-10) 
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Välsignelser 
 

Allmänt 
 

  6.  Välsignad skall du vara vid din ingång och välsignad skall du 

      vara vid din utgång. (5 Mos 28:6) 

 

  8.  HERREN skall bjuda välsignelsen vara med dig i dina visthus och 

      i allt vad du företager dig; han skall välsigna dig i det land 

      som HERREN, din Gud, vill giva dig. 

  9.  HERREN skall upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, 

      såsom han med ed har lovat dig, om du håller HERRENS, din Guds, 

      bud och vandrar på hans vägar. 

 10.  Och alla folk på jorden skola se att du är uppkallad efter 

      HERRENS namn; och de skola frukta dig. (5 Mos 28:8-10) 

 

12.  HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till 

      att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna 

      alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men 

      själv skall du icke behöva låna av någon. 

 13.  Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du 

      skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör 

      HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du 

      skall hålla och göra efter dem, 

 14.  och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster, 

      från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du 

      följer efter andra gudar och tjänar dem. (5 Mos 28:12-14) 

 

 

Klimat och jordbruk 

 
Regn i rätt tid, god fruktbarhet för djur, växtlighet och mänskor skall göra att folket får leva i 

ett allmänt överflöd 

 

Ge er regn i rätt tid så att jorden ger sin gröda och träden på marken bär sin frukt. Och 

trösktiden skall hos er räcka till vinbärgningen och vinbärgningen skall räcka intill 

såningstiden och ni ska ha bröd nog att äta och ska bo trygga i ert land. Gammal gröda som 

legat inne ska ni ha att äta. Ni ska nödgas skaffa undan den gamla för den nya. 3 Mos 26:4-

5,10 

 

13.  Om i nu hören de bud som jag i dag giver eder, så att I älsken 

      HERREN, eder Gud, och tjänen honom av allt edert hjärta och av 

      all eder själ, 

 14.  så skall jag giva åt edert land regn i rätt tid, höstregn och 

      vårregn, och du skall få inbärga din säd och ditt vin och din 

      olja. 

 15.  Och jag skall giva din boskap gräs på din mark; och du skall äta 

      och bliva mätt. (5 Mos 11:13-15) 
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  13.  Han skall då älska dig och välsigna sitt livs frukt och din 

      marks frukt, din säd, ditt vin och din olja, dina fäkreaturs 

      avföda och din småboskaps avel, i det land som han med ed har 

      lovat dina fäder att giva dig. 

 14.  Välsignad skall du bliva framför alla andra folk; bland dina män 

      och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din 

      boskap. (5 Mos 7:13-14) 

 

4.  Välsignad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt och 

      din boskaps frukt, dina fäkreaturs avföda och din småboskaps 

      avel. (5 Mos  28:4) 

 

    5.  Välsignad skall din korg vara, och välsignat ditt baktråg. (5 Mos 28:5) 

 

 11.  Och HERREN skall giva dig överflöd och lycka i ditt livs frukt 

      och i din boskaps frukt och i din marks frukt, i det land som 

      HERREN med ed har lovat dina fäder att giva dig. 

 12.  HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till 

      att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna 

      alla dina händers verk. (5 Mos 28:11-12) 

 

Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er 3 Mos 26:9 

 

I ditt land skall det inte finnas någon kvinna som föder i otid eller är ofruktsam. (2 Mos 23) 

 

 

Fred, stort land 

 
Fred är en Guds välsignelse, men ingen falsk fred utan en sann och rättfärdig. Vad 

fredsfördrag baserade på lögn och falskhet kan åstadkomma har hela världen fått bevittna i 

Israel sedan "freden" mellan Israeler och "palestinier" ingicks 

 

Gud ska: - upphöja över alla andra folk, skaffa frid i landet ni ska få ro och ingen ska 

förskräcka er. Varken mänskor eller vilddjur. Gud ska ge ett stort lan som sträcker sig ända 

från röda havet i söder till Eufrat i norr. 

 

  1.  Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans 

      bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall 

      HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. (5 Mos 28:1) 

 

 

Jag ska skaffa frid i landet och ni ska få ro och ingen ska förskräcka er. Jag ska göra slut på 

vilddjuren i landet och intet svärd ska gå fram i ert land. Ni ska jaga era fiender framför er och 

de ska falla för era svärd. Fem av er ska jaga hundra framför sig och hundra av er ska jaga 

tiotusen och era fiender ska falla för era svärd 3 Mos 26:6-8 

 

Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som 

du kommer till och jag ska driva alla dina fiender på flykten för dig. Och jag skall låta ditt 

lands gränser gå från röda havet till filistéernas hav och från öknen till floden, ty jag skall ge 
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landets inbyggare i dina händer och du skall förjaga dem så att de flyr från dig. (2 Mos 23:25-

31) 

 

  8.  Så hållen då alla de bud som jag i dag giver dig, på det att I 

      med frimodighet mån kunna gå in i och intaga det land dit I nu 

      dragen, för att taga det i besittning, (5 Mos 11:8) 

 

   10.  Ty det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning, är 

      icke såsom Egyptens land, varifrån I haven dragit ut, där du 

      måste trampa upp vatten till den säd du sådde, såsom man gör i 

      en köksträdgård; 

 11.  nej, det land dit I nu dragen, för att taga det i besittning, är 

      ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom 

      himmelens regn, 

 12.  ett land som HERREN, din Gud, låter sig vårda om, och på vilket 

      HERRENS, din Guds, ögon beständigt vila, från årets begynnelse 

      till årets slut. (5 Mos 11:10-12 

 

  22.  Ty om I hållen alla dessa bud som jag giver eder och gören efter 

      dem, så att I älsken HERREN, eder Gud, och alltid vandren på 

      hans vägar och hållen eder till honom, 

 23.  då skall HERREN fördriva alla dessa folk för eder, och I skolen 

      underlägga eder folk som äro större och mäktigare än I. 

 24.  Var ort eder fot beträder skall bliva eder.  Från öknen till 

      Libanon, ifrån floden -- floden Frat -- ända till Västra havet 

      skall edert område sträcka sig. 

 25.  Ingen skall kunna stå eder emot.  Fruktan och förskräckelse för 

      eder skall HERREN, eder Gud, låta komma över hela det land I 

      beträden, såsom han har lovat eder. (5 Mos 11:22-25) 

 

  7.  När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem 

      bliva slagna av dig; på en väg skola de draga ut mot dig, men på 

      sju vägar skola de fly för dig. (5 Mos 28:7) 

 

 

Upprätthålla förbundet 
 

Om Israeliterna håller Hans förbund skall de aldrig nånsin behöva tveka huruvida Gud står 

fast vid sitt förbund eller inte. Israels Gud är inte nyckfull eller svårberäknelig. Han står 

också fast vid villkoren om man inte vill leva i enlighet med förbundet. 

 

Jag ska upprätthålla mitt förbund med er (3 Mos 26:9) 
 

  9.  Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den rätte Guden, den 

      trofaste Guden, som håller förbund och bevarar nåd intill 

      tusende led, när man älskar honom och håller hans bud, 

 10.  men som utan förskoning vedergäller och förgör dem som hata 

      honom.  Han dröjer icke, när det gäller dem som hata honom; utan 

      förskoning vedergäller han dem. 

 11.  Så håll nu de bud och stadgar och rätter som jag i dag giver 
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      dig, och gör efter dem.  

12.  Om I nu hören dessa rätter och hållen dem och gören efter dem, 

      så skall HERREN, din Gud, till lön därför låta sitt förbund och 

      sin nåd bestå, vad han med ed lovade dina fäder. (5 Mos 7:9-12) 

 

 

Vandra mitt ibland er 

 
Detta är en av de vid första anblicken ofattbara sakerna med Gud. Han vill bo mitt ibland sitt 

folk, trots dess orenhet och synd.  

 

Jag ska uppresa min boning mitt ibland er och min själ ska inte försmå er. Jag ska vandra mitt 

ibland er och ni ska vara mitt folk. 3 Mos 26:11-12 

 

 

Hälsa, långt liv 

 
Sjukdom är en följd av syndafallet och den påföljande förbannelsen som drabbade hela 

jorden, både växter, djur och mänskor. Istället följer hälsa och ett långt liv i spåren av 

förbundslydnad 

 

Sjukdom skall jag ock avvända från dig. Dina dagars mått skall jag göra fullt. (2 Mos 23) 

 

9.  och på det att I mån länge leva i det land som HERREN med ed har 

      lovat edra fäder att giva åt dem och deras efterkommande, ett 

      land som flyter av mjölk och honung. (5 Mos 11:9) 

 

21.  på det att I och edra barn mån länge få bo i det land som HERREN 

      med ed har lovat edra fäder att giva dem, lika länge som 

      himmelen välver sig över jorden. (5 Mos 11:21) 

 

15.  Och HERREN skall avvända från dig all krankhet; ingen av 

      Egyptens alla svåra sjukdomar, som du väl känner, skall han 

      lägga på dig; han skall i stället låta dem komma över alla dem 

      som hata dig. (5 Mos 7:15) 
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Förbannelser 
 

Israels barn hade frivilligt gått in i Guds blodsförbund. De hade högtidligen lovat att hålla 

sig till alla de bud och rätter som  Gud förelade dem genom Mose. Följden av att bryta ett 

blodsförbund var fruktansvärd. 

 

Gud har inga gullegrisar. Det är inte så att i gamla förbundets tid så tyckte Gud om 

Israelerna medan han struntade i alla andra folk. Nej, men han utvalde ett enda folk för att 

genom dem kunna visa alla jordens folk hurudan han var. Han gav sina goda lagar och sin 

undervisning för att Israel skulle följa dem. Men Han säger här mycket tydligt att om Israel 

börjar leva lika ont som de folk de skulle fördriva skulle Gud i vrede vända sig mot dem på 

samma sätt. Gud hatade inte kananeiska folken, han hatade den synd som de kananeiska 

folken var totalt genomsyrad av.  

 

 

Orsaken till att man drabbades av förbannelser 
 

Orsaken är enkel: Man ville inte lyssna, man ville inte lyda. Därför låter Gud folket få som 

det vill, om det inte vill tjäna Honom får de tjäna andra med allt vad det innebär 

 

Jag är HERREN er Gud som förde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle vara trälar där 

och jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud. Men om ni  inte hör på mig 

och inte gör efter alla dessa bud, om ni förkastar mina stadgar och om era själar försmår mina 

rätter så att ni inte gör efter alla mina bud utan bryter mitt förbund, då ska jag handla på 

samma sätt mot er: 3 Mos 26:13-16 

 

45.  Alla dessa förbannelser skola komma över dig och förfölja dig 

      och träffa dig, till dess du förgöres, därför att du icke hörde 

      HERRENS, din Guds, röst och icke höll de bud och stadgar som han 

      har givit dig. 

 46.  De skola komma över dig såsom tecken och under, och över dina 

      efterkommande till evig tid. 

 47.  Eftersom du icke tjänade HERREN, din Gud, med glädje och 

      hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, 

 48.  skall du få tjäna fiender som HERREN skall sända mot dig, under 

      hunger och törst och nakenhet och brist på allt; och han skall 

      lägga ett järnok på din hals, till dess han har förgjort dig. (5 Mos 28:45-48) 

 

63.  Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över 

      eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall 

      HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör 

      eder.  Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för 

      att taga det i besittning. (5 Mos 28:63) 
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En förtärande eld 
 

Om Israels barn avföll från Hans förbund skulle den hulde herden för dem bli en förtärande 

eld som skulle fördriva Israel från det land Han givit dem. Israel varnar för att låta någon 

bitter rot börja spira bland dem. 

 

23.  Tagen eder då till vara för att förgäta det förbund som HERREN, 

      eder Gud, har slutit med eder, därigenom att I, alldeles emot 

      HERRENS, eder Guds, bud, gören eder något beläte, något slags 

      bild. 

 24.  Ty, HERREN, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud. 

 25.  Om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och I haven 

      blivit gamla i landet, att I tagen eder till, vad fördärvligt 

      är, genom att göra eder något beläte, något slags bild, så att I 

      gören vad som är ont i HERRENS, din Guds, ögon och därmed 

      förtörnen honom, 

 26.  då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I 

      med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över 

      Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre 

      leva där, utan skolen förvisso förgöras. (5 Mos 4:23-26) 

 

15.  Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla 

      hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter 

      dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa 

      dig: (5 Mos 14) 

 
18.  Så må då bland eder icke finnas någon man eller kvinna, någon 

      släkt eller stam vars hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, 

      vår Gud, för att gå åstad och tjäna dessa folks gudar; bland 

      eder må icke finnas någon rot varifrån gift och malört växer 

      upp, 

 19.  så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt 

      hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i 

      sitt hjärtas hårdhet.  Ty då skall hela landet, både vått och 

      torrt, förgås. 

 20.  HERREN skall icke vilja förlåta honom; nej, Herrens vrede och 

      nitälskan skall då vara såsom en rykande eld mot de männen, och 

      all den förbannelse som är uppskriven i denna bok skall komma 

      att vila på honom, och Herren skall så utplåna hans namn, att 

      det icke mer skall finnas under himmelen. 

 21.  Och HERREN skall avskilja honom från alla Israels stammar till 

      att drabbas av olycka, efter alla de förbannelser som äro fästa 

      vid det förbund som är uppskrivet i denna lagbok. 

 22.  Och ett kommande släkte, edra barn som uppstå efter eder, och 

      främlingen, som kommer ifrån fjärran land, de skola säga, när de 

      se de plågor och sjukdomar som HERREN har skickat över detta 

      land, 

 23.  när de se huru all jord där är förbränd och förvandlad till 

      svavel och salt, så att den icke kan besås eller framalstra 

      växter, och så att inga örter där kunna komma upp -- såsom det 
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      blev, när Sodom och Gomorra, Adma och Seboim omstörtades, då 

      HERREN i sin vrede och harm omstörtade dem -- 

 24.  ja, alla folk skola då säga: »Varför har Herren gjort så mot 

      detta land?  Varför brinner hans vrede så starkt?» 

 25.  Och man skall svara: »Därför att de övergåvo HERRENS, sina 

      fäders Guds, förbund, det som han slöt med dem, när han förde 

      dem ut ur Egyptens land, 

 26.  och därför att de gingo åstad och tjänade andra gudar och 

      tillbådo dem, gudar som de icke kände, och som han icke hade 

      givit dem till deras del, 

 27.  därför upptändes HERRENS vrede mot detta land, så att han lät 

      komma över det all den förbannelse som är uppskriven i denna 

      bok. 

 28.  Ja, därför ryckte HERREN dem upp ur deras land, med vrede och 

      harm och stor förtörnelse, och kastade dem bort till ett annat 

      land, såsom nu har skett.» 

 29.  Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som 

      är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid, 

      för att vi skola göra efter alla denna lags ord. (5 Mos 29:18-29) 

 

 

Allmänt 
 

Här kan man se motsatsen till vad som utlovades i välsignelserna 

 

16.  Förbannad skall du vara i staden, och förbannad skall du vara på 

      marken. 

  19.  Förbannad skall du vara vid din ingång, och förbannad skall du 

      vara vid din utgång. 

 20.  HERREN skall sända över dig förbannelse, förvirring och näpst, 

      vad det än må vara som du företager dig, till dess du förgöres 

      och med hast förgås, för ditt onda väsendes skull, då du nu har 

      övergivit mig. (5 Mos 28:16,19-20) 

 

43.  Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig, allt mer och 

      mer, men du skall stiga ned, allt djupare och djupare. 

 44.  Han skall giva lån åt dig, och du skall icke giva lån åt 

      honom.  Han skall bliva huvudet, och du skall bliva svansen. (5 Mos 28:43-44) 

 

 

Klimat, jordbruk 
 

Regnet skall utebli, istället för att växt, djur och mänskor skall följas av välsignelse skall 

förbannelsen följa dem. Gräshoppor, maskar och annan ohyra skall förstöra skörden.  

 

Får man skörda, får fiendefolk njuta av den. 

 

5 Mos 11:8-28 

  16.  Men tagen eder till vara, låten icke edra hjärtan bliva 

      förförda, så att I viken av och tjänen andra gudar och 
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      tillbedjen dem; 

 17.  ty då skall HERRENS vrede upptändas mot eder, och han skall 

      tillsluta himmelen, så att regn icke faller och marken icke 

      giver sin gröda; och I skolen med hast bliva utrotade ur det 

      goda land som HERREN vill giva eder. (5 Mos11:16-17) 

  

 17.  Förbannad skall din korg vara, och förbannat ditt baktråg. 

 18.  Förbannad skall ditt livs frukt vara, och din marks frukt, dina 

      fäkreaturs avföda och din småboskaps avel. (5 Mos 28:17-18) 

 

Ni ska förgäves så er säd, ty era fiender ska äta den. (j.f.r. domartiden Gideon)3 Mos 26:16 

 

Om ni detta oaktat inte hör mig så ska jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. 

- Jag ska krossa er stolta makt (stubborn pride). Jag ska låta er himmel bli som järn och er jord 

som koppar (Elias tid) och er möda ska vara förspilld, ty er jord ska inte ge sin gröda och 

träden i landet ska inte bära sin frukt. 3 Mos 26:19-20 

 

 23.  Och himmelen över ditt huvud skall vara såsom koppar, och jorden 

      under dig skall vara såsom järn. 

 24.  Damm och stoft skall vara det regn HERREN giver åt ditt land; 

      från himmelen skall det komma ned över dig, till dess du 

      förgöres. (5 Mos 28:23-24) 

 

 38.  Mycken säd skall du föra ut på åkern, men litet skall du 

      inbärga, ty gräshoppor skola förtära den. 

 39.  Vingårdar skall du plantera och skall arbeta i dem, men intet 

      vin skall du få att dricka och intet att lägga i förvar, ty 

      maskar skola äta upp allt. 

 40.  Olivplanteringar skall du hava överallt inom ditt land, men med 

      oljan skall du icke få smörja din kropp, ty oliverna skola falla 

      av. (5 Mos 38-40) 

 

42.  Alla dina träd och din marks frukt skall ohyra taga i 

      besittning. (5 Mos 28:42) 

 

 

Sjukdom 
 

Om Israel kliver ur det skydd förbundstroheten ger, drabbas folket av sjukdomar, död och 

elände. Pest, brand och rost skall förfölja dem. 

 

Jag ska hemsöka er med förskräckliga olyckor, med tärande sjukdom och feber, så att era 

ögon försmäkta och er själ förtvinar 3 Mos 26:16 

 
  21.  HERREN skall låta dig bliva ansatt av pest, till dess han har 

      utrotat dig ur det land dit du nu kommer, för att taga det i 

      besittning. 

 22.  HERREN skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med 

      brand och med svärd, med sot och rost; och av sådant skall du 

      förföljas, till dess du förgås. (5 Mos 28:21-22) 
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 27.  HERREN skall slå dig med Egyptens bulnader och med bölder, med 

      skabb och skorv, så att du icke skall kunna botas.  

28.  HERREN skall slå dig med vanvett och blindhet och 

      sinnesförvirring. 

 29.  Du skall famla mitt på ljusa dagen, såsom en blind famlar i 

      mörkret, och du skall icke lyckas finna vägen; förtryck allenast 

      och plundring skall du utstå i all din tid, och ingen skall 

      frälsa dig. (5 Mos 28:27-29) 

 
35.  HERREN skall slå dig med svåra bulnader på knän och ben, ja, 

      ifrån fotbladet ända till hjässan, så att du icke skall kunna 

      botas. (5 Mos 28:35) 

 

58.  Om du icke håller alla denna lags ord, som äro skrivna i denna 

      bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och 

      fruktansvärda namn »HERREN, din Gud», 

 59.  så skall HERREN sända underliga plågor över dig och dina 

      efterkommande, stora och långvariga plågor, svåra och långvariga 

      krankheter. 

 60.  Han skall låta komma över dig alla Egyptens sjukdomar, som du 

      fruktar för, och de skola ansätta dig. 

 61.  Och allahanda andra krankheter och plågor, om vilka icke är 

      skrivet i denna lagbok, skall HERREN ock låta gå över dig, till 

      dess du förgöres. (5 Mos 28:58-61) 

 

 

Förtryck, ofred 
 

Istället för fred och stort land skall Israel drabbas av krig och besegras, landet skall 

förminskas eller helt tas ifrån dem. Vilddjur skall plåga dem och invånarna skall drabbas av 

skräck så att de flyr även om ingen förföljer dem. När de församlas i städerna skall Gud 

sända pest och de ska ges i fiendehand. Brödet skall vägas på våg och skall inte kunna mätta. 

 

Varningarna blir allvarligare och allvarligare. Det blir värre därför att trots de allvarliga 

och plågsamma följderna av förbundsbrotten vill inte folket vända sig om. Därför blir 

plågorna sjufalt värre, och sjufalt värre… Hela tiden längtar Gud efter att folket ville vända 

sig om till honom så att han skulle kunna hela deras skada. Jämför när värre och värre 

plågor drabbar egyptierna därför att Farao förhärdar sitt hjärta och inte låter israeliterna 

gå. 

 

Bli slagna av fiender 

 

- Jag ska vända mitt ansikte mot er och ni ska bli slagna av era fiender och de som hatar er 

ska råda över er och ni ska fly om ock ingen förföljer er. 3 Mos 26:17 

 

25.  HERREN skall låta dig bliva slagen av dina fiender; på en väg 

      skall du draga ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för 

      dem; och du skall bliva en varnagel för alla riken på jorden. 
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 26.  Och dina dödas kroppar skola bliva mat åt alla himmelens fåglar 

      och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem. (5 Mos 28:25-26) 

 

30.  Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall sova 

      hos henne; du skall bygga ett hus, men icke få bo däri; du skall 

      plantera en vingård, men icke få skörda dess frukt. 

 31.  Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall icke få äta 

      av den; din åsna skall i din åsyn rövas ifrån dig och icke givas 

      tillbaka åt dig; dina får skola komma i dina fienders våld, och 

      ingen skall hjälpa dig.  

 32.  Dina söner och döttrar skola komma i främmande folks våld, och 

      dina ögon skola se det och försmäkta av längtan efter dem 

      beständigt, men du skall icke förmå göra något därvid. 

 33.  Frukten av din mark och av allt ditt arbete skall förtäras av 

      ett folk som du icke känner; förtryck allenast och övervåld 

      skall du lida i all din tid. 

 34.  Och du skall bliva vanvettig av de ting du skall se för dina 

      ögon. 

(5 Mos 28:28-34) 

 

Om ni ändå vandrar mig emot och inte vill höra på mig så ska jag slå er sjufalt värre såsom 

era synder förtjäna: 

 

 

Vilddjur dödar barn och boskap 

 

- Jag ska sända över er vilddjur som ska döda era barn och fördärva er boskap och minska ert 

eget antal så att era vägar blir öde. 3 Mos 26:22 

 

Om ni detta oaktat inte låter varna er av mig utan vandrar mig emot, så ska också jag vandra 

er emot och slå er sjufalt för era synders skull. 3 Mos 26:23-24 

 

 

Församlas i städer, pest, givna i fiendehand, hunger 

 

- Jag ska låta er drabbas av ett hämndesvärd och skall hämnas mitt förbund och ni ska nödgas 

församla er i städerna, men där ska jag sända pest bland er och ni ska bli givna i fiendehand. 3 

Mos 26:25 

 

- Jag ska så färdärva ert livsuppehälle så att ert bröd kunna bakas i en enda ugn av tio 

kvinnor och ert bröd ska lämnas ut efter vikt och när ni äter ska ni inte bli mätta (j.f.r. Hes 

4:16; ghettona under andra världskriget) 3 Mos 26:26 

 

49.  HERREN skall skicka över dig ett folk fjärran ifrån, ifrån 

      jordens ända likt örnen i sin flykt, 

 50.  ett folk vars språk du icke förstår, ett folk med grym uppsyn, 

      utan försyn för de gamla och utan misskund med de unga. 

 51.  Det skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark, 

      till dess du förgöres, ty det skall icke lämna kvar åt dig vare 

      sig säd eller vin eller olja, icke dina fäkreaturs avföda eller 



Lagen Sammanställning 

 12 

      dina fårs avel, till dess det har gjort slut på dig. 

 52.  Och det skall tränga dig i alla dina portar, till dess dina höga 

      och fasta murar, som du förtröstade på, falla i hela ditt 

      land.  Ja, det skall tränga dig i alla dina portar över hela ditt 

      land, det land som HERREN, din Gud, har givit dig. (5 Mos 28:48-52) 

 

Om ni detta oaktat inte hör lyssnar på mig utan vandrar mig emot, så skall också jag i vrede 

vandra er emot och tukta er sjufalt för era synders skull. 3 Mos 26:27-28 

 

 

Skall äta sina egna barn, dö, städer och helgedomar i ruiner. Landet ödeläggs 

 

- Ni ska nödgas äta era söners kött och äta era döttrars kött (2 Kon 6:29; Jer 19:9; Klag 4:10) 

 

- Jag ska ödelägga era offerhöjder och utrota era solstoder, jag ska lasta era döda kroppar på 

era eländiga avgudars döda kroppar, ty min själ skall försmå er 3 Mos 26:29-30 

 

- Jag ska göra era städer till ruiner och föröda era helgedomar och jag ska inte mer med 

välbehag känna lukten av era offer. Jag ska själv ödelägga landet, så att era fiender, som bo 

däri ska häpna däröver 3 Mos 26:31-32 (2 Krön 36:19; Jer 19:8; 25:9) 

 

 

 53.  Och då skall du nödgas äta din egen livsfrukt, köttet av dina 

      söner och döttrar, dem som HERREN, din Gud, har givit dig.  I 

      sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig. 

 54.  En man hos dig, som levde i veklighet och stor yppighet, skall 

      då så missunnsamt se på sin broder och på hustrun i sin famn och 

      på de barn han ännu har kvar, 

 55.  att han icke skall vilja åt någon av dem dela med sig av sina 

      barns kött, ty han äter det själv, eftersom han icke har något 

      annat kvar.  I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende 

      försätta dig i alla dina portar. 

 56.  En kvinna hos dig, som levde i veklighet och yppighet, i sådan 

      yppighet och veklighet, att hon icke ens försökte sätta sin fot 

      på jorden, hon skall då så missunnsamt se på mannen i sin famn 

      och på sin son och sin dotter, 

 57.  att hon missunnar dem efterbörden som kommer fram ur hennes liv, 

      och barnen som hon föder; ty då hon nu lider brist på allt 

      annat, skall hon själv i hemlighet äta detta. I sådan nöd och 

      sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina portar. (5 Mos 28:53-57) 

  

 

Israel skall förströs bland folken 
 

Den yttersta straffet för Israel är när folket fördrivs från det land Gud lovat dem. Då skall 

landet få gottgörelse för sina sabbater. 

 

  36.  HERREN skall föra dig och den konung som du sätter över dig bort 

      till ett folk som varken du eller dina fäder hava känt, och där 

      skall du få tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 
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 37.  Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en 

      visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig. (5 Mos 28:36-37) 

 

 41.  Söner och döttrar skall du föda, men du skall icke få behålla 

      dem, ty de skola draga bort i fångenskap. (5 Mos 28:41) 

 

62.  Och allenast en ringa hop skall bliva kvar av eder, i stället 

      för att I förut haven varit talrika såsom stjärnorna på 

      himmelen; så skall det gå dig, därför att du icke hörde HERRENS. 

      din Guds, röst. 

 63.  Och det skall ske, att likasom HERREN förut fröjdade sig över 

      eder när han fick göra eder gott och föröka eder, så skall 

      HERREN nu fröjda sig över eder, när han utrotar och förgör 

      eder.  Och I skolen ryckas bort ur det land dit du nu kommer, för 

      att taga det i besittning. 

 64.  Och HERREN skall förströ dig bland alla folk, ifrån jordens ena 

      ända till den andra, och där skall du tjäna andra gudar, som 

      varken du eller dina fäder hava känt, gudar av trä och sten. 

 65.  Och bland de folken skall du icke få någon ro eller någon vila 

      för din fot; HERREN skall där giva dig ett bävande hjärta och 

      förtvinande ögon och en försmäktande själ. 

 66.  Och ditt liv skall synas dig likasom hänga på ett hår; du skall 

      känna fruktan både natt och dag och icke vara säker för ditt 

      liv. 

 67.  Om morgonen skall du säga: »Ack att det vore afton!», och om 

      aftonen skall du säga: »Ack att det vore morgon!»  Sådan fruktan 

      skall du känna i ditt hjärta, och sådana ting skall du se för 

      dina ögon. 

 68.  Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den 

      väg om vilken jag sade dig: »Du skall icke se den mer.»  Och där 

      skolen I nödgas bjuda ut eder till salu åt edra fiender, till 

      trälar och trälinnor; men ingen skall finnas, som vill köpa. (5 Mos 28:45-68) 

 

 

Men er ska jag förströ bland hedningarna och jag ska förfölja er med draget svärd, så skall ert 

land bli en ödemark och era städer ska bli ruiner. Då ska landet få gottgörelse för sina 

sabbater, då under hela den tid det ligger öde och ni är i era fienders land. Ja då skall landet 

hålla sabbat och ge gottgörelse för sina sabbater. Hela den tid det ligger öde skall det hålla 

sabbat och få den vila det inte fick på era sabbater, då ni bodde där. Och åt dem som blir kvar 

där ska jag ge försagda hjärtan i era fienders länder så att de jagas på flykten av ett prasslande 

löv som rörs av vinden och fly såsom flydde de för svärd och falla om ock ingen förföljer 

dem. Och de ska stupa på varandra likasom för svärd om ock ingen förföljer dem. Ja ni ska 

inte kunna hålla stånd mot era fiender.. Ni ska förgås bland hedningarna och era fienders land 

ska förtära er. (j.f.r. Nazitidens europa) Och de som blir kvar av er ska försmäkta i era 

fienders land genom sin egen missgärning och försmäkta tillika genom sina fäders 

missgärning likasom dessa ha gjort. Och de ska nödgas bekänna den missgärning de själva 

har begått och den deras fäder ha begått genom att handla trolöst mot mig och hur de ha 

vandrat mig emot - varför också jag måste vandra dem emot och föra dem bort till deras 

fienders land. (annars skulle Gud inte vara helig och stå fast vid sitt ord).  
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Men Gud har inte glömt sitt förbund 
 

Gud längtar bara efter att de skall ångra sig och omvända sig så att Han får vara dem nådiga 

och demonstrera sin förbundstrohet till välsignelse för dem.  

 

Följande avsnitt är speciellt viktigt att notera om man fått för sig att Gud för evigt förskjutit 

sitt förbundsfolk Israel. Gud kommer att förverkliga det Han har tänkt och sagt ut gällande 

sitt folk! 

 

Ja då ska deras oomskurna hjärtan nödgas ödmjuka sig då ska de få umgälla sin missgärning. 

Och då ska jag tänka på mitt förbund med Jakob, då ska jag ock tänka på mitt förbund med 

Isak och på mitt förbund med Abraham, och på landet ska jag tänka. (att ”tänka på” eller 

”komma ihåg” betyder mer än de svenska uttycken förmedlar. Det uttrycker omsorg om 

någon, man handlar med en kärleksfull omsorg för någon NIV Gen 8:1n). Ty landet måste bli 

övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bli öde när folket är borta 

och själva ska de få umgälla (betala) sin missgärning därför, ja därför att de förkastade mina 

rätter och därför att deras själar försmådde mina stadgar. MEN DETTA OAKTAT SKALL 

JAG, MEDAN DE ÄR I SINA FIENDERS LAND, INTE SÅ FÖRKASTA ELLER 

FÖRSMÅ DEM ATT JAG FÖRGÖR DEM OCH BRYTER MITT FÖRBUND MED DEM, 

TY JAG ÄR HERREN DERAS GUD. Nej, till fromma för dem skall jag tänka på förbundet 

med förfäderna som jag förde ut ur Egyptens land inför hedningarnas ögon på det att jag 

skulle vara deras Gud. Jag är HERREN. 3 Mos 26:33-46 

 

 25.  Om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och I haven 

      blivit gamla i landet, att I tagen eder till, vad fördärvligt 

      är, genom att göra eder något beläte, något slags bild, så att I 

      gören vad som är ont i HERRENS, din Guds, ögon och därmed 

      förtörnen honom, 

 26.  då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I 

      med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över 

      Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre 

      leva där, utan skolen förvisso förgöras. 

 27.  Och HERREN skall förströ eder bland folken, och allenast en 

      ringa hop av eder skall bliva kvar bland de folk till vilka 

      HERREN skall föra eder. 

 28.  Och där skolen I tjäna gudar, gjorda av människohänder, gudar av 

      trä och sten, som varken se eller höra eller äta eller lukta.  

29.  Men när I där söken HERREN, din Gud, då skall du finna honom, om du frågar efter 

honom av allt ditt hjärta och av all din själ. 

 30.  När du är i nöd och allt detta vederfares dig, i kommande dagar, 

      då skall du vända åter till HERREN, din Gud, och höra hans röst. 

 31.  Ty HERREN, din Gud, är en barmhärtig Gud.  Han skall icke förgäta 

      eller fördärva dig; han skall icke förgäta det förbund han har 

      ingått med dina fäder och med ed bekräftat. (5 Mos 4:25-31) 

    

  1.  Om du nu, när allt detta kommer över dig -- välsignelsen och 

      förbannelsen som jag har förelagt dig -- om du lägger detta på 

      hjärtat bland alla de folk till vilka HERREN, din Gud, då har 

      drivit dig bort, 
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  2.  och du så vänder åter till HERREN, din Gud, och hör hans röst, 

      du med dina barn, av allt ditt hjärta och av all din själ, i 

      alla stycken såsom jag i dag bjuder dig, 

  3.  då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig 

      över dig; HERREN, din Gud, skall då åter församla dig från alla 

      folk bland vilka han har förstrött dig. 

  4.  Om ock dina fördrivna vore vid himmelens ända, skulle HERREN, 

      din Gud, församla dig därifrån och hämta dig därifrån. 

  5.  Och HERREN, din Gud, skall låta dig komma in i det land som dina 

      fäder hava haft till besittning; och du skall taga det i 

      besittning, och han skall göra dig gott och skall föröka dig mer 

      än han har gjort med dina fäder. 

  6.  Och HERREN, din Gud skall omskära ditt hjärta och dina 

      efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud, 

      av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva. 

  7.  Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina 

      fiender och på dem som hata och förfölja dig. 

  8.  Och du skall åter höra HERRENS röst och göra efter alla hans 

      bud, som jag i dag giver dig. 

  9.  Och HERREN, din Gud, skall giva dig överflöd och lycka i alla 

      dina händers verk, i ditt livs frukt och i din boskaps frukt och 

      i din marks frukt.  Ty såsom HERREN fröjdade sig över dina fäder, 

      skall han då åter fröjda sig över dig och göra dig gott, 

 10.  när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud 

      och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du 

      vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all 

      din själ. (5 Mos 30:1-10) 

 

Efter Jerusalems och templets förstöring trodde många hednakristna att judarna var för evigt 

förskjutna. Att Gud hade brutit sitt eviga förbund med dem. Hade man läst 3 Mos 26 och 5 

Mos 4 kunde man lätt ha konstaterat att trots att de värsta hemsökelser drabbade judarna 

p.g.a. deras förbundsbrott, kommer Gud aldrig att bryta sitt förbund med dem. Nej, Gud 

kommer att visa sig mäktig att fullborda sina planer med sitt egendomsfolk Israel och med 

landet Israel och sin egen stad Jerusalem - den utvalda. Halleluja!    
 


