
 

 

Översikt av lagen  

 

Det ord (Torah) som översatts till lag, kunde lika gärna översättas till undervisning. Med 

Torahn förstår judarna vanligtvis minst alla fem Moseböcker, ibland t.o.m. hela gamla 

testamentet. 

 

Lagens funktioner 
 

1/ Kungens levnadsregler för sitt folk 
 

Genom befrielsen och uttåget ur Egypten avskiljde Gud ett eget folk åt sig för vilket Han var 

kung och således hade rätt att reglera varje aspekt av livet. Israelerna gick frivilligt in i detta 

förbund vid Sinai berg. Folket skulle bli ett ljus för hednafolken. De skulle leva enligt Guds 

goda lagar och bli ett levande vittne om den Gud som älskar alla folk och om hurudan hans 

vilja för mänskligheten är. 

 

Jag är HERREN, er Gud. 
3
Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte 

heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter 

deras stadgar. 
4
Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter. 

Jag är HERREN, er Gud. 
5
Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa 

som följer dem skall leva genom dem. Jag är HERREN.  (3 Mos 18:2-5) 

 

 

2/ Lagen är till för att följas 
 

Lagen är rätt och rättfärdig och inte till bara för att höras eller beundras, den är till för att 

följas. Nu ska vi åter påminna oss om att lagens föreskrifter till en stor del handlar om hur 

mänskan ska kunna få sina synder förlåtna och kunna vandra i frid med Gud. Att följa och 

lyda lagen innebär alltså inte att man måste vara perfekt, Gud vet hurudana vi är, men att 

följa lagen innebär att när man bryter mot Guds vilja - hans lag - så lyder man i tro de 

föreskrifter Gud gett för hur man ska kunna få nåd och förlåtelse genom offerväsendets 

föreskrifter. 

 

  1.  Och nu, Israel, hör de stadgar och rätter som jag vill lära 

      eder, för att I mån göra efter dem, på det att I mån leva och 

      komma in i och taga i besittning det land som HERREN, edra 

      fäders Gud, vill giva eder. 

  2.  I skolen icke lägga något till det som jag bjuder eder, och I 

      skolen icke taga något därifrån; I skolen hålla HERRENS, eder 

      Guds, bud, som jag giver eder. 

  3.  I haven med egna ögon sett vad HERREN har gjort i fråga om 

      Baal-Peor, huru HERREN, din Gud, utrotade ur ditt folk var man 

      som följde efter Baal-Peor. 

  4.  Men I som höllen eder till HERREN, eder Gud, I leven alla ännu 

      i dag. 

  5.  Se, jag har lärt eder stadgar och rätter såsom HERREN, min Gud, 

      har bjudit mig, på det att I mån göra efter dem i det land dit I 
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      nu kommen, för att taga det i besittning. 

  6.  I skolen hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas 

      eder såsom vishet och förstånd av andra folk.  När de få höra 

      alla dessa stadgar, skola säga: »I sanning, ett vist och 

      förståndigt folk är detta stora folk.» 

  7.  Ty vilket annat stort folk finnes, vars gudar äro det så nära 

      som HERREN, vår Gud, är oss, så ofta vi åkalla honom? 

  8.  Och vilket annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter 

      så rättfärdiga som hela denna lag, vilken jag i dag förelägger 

      eder? (5 Mos 4:1-8) 

 

  1.  Och dessa äro de bud, stadgar och rätter som HERREN, eder Gud, 

      har bjudit mig att lära eder, för att I skolen göra efter dem i 

      det land dit I nu dragen, till att taga de i besittning -- 

  2.  detta på det att du må frukta HERREN, din Gud, så att du håller 

      alla hans stadgar och bud, som jag giver dig, du med din son och 

      din sonson, i all dina livsdagar, och på det att du må länge 

      leva. 

  3.  Så skall du nu höra, Israel, och hålla dem och göra efter dem, 

      för att det må gå dig väl, och för att I mån föröka eder mycket, 

      såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig -- ett land som 

      flyter av mjölk och honung. (5 Mos 6:1-3) 

 

Ni ska inte göra varandra orätt, du ska frukta din Gud, ty jag är HERREN er Gud.  Ni ska 

göra efter mina stadgar och mina rätter ska ni hålla och ska göra efter dem  då ska ni bo 

trygga i landet. (3 Mos 25:17-18) 

16.  I skolen icke fresta HERREN, eder Gud, såsom I frestaden honom i 

      Massa. 

 17.  I skolen troget hålla HERRENS, eder Guds, bud och de vittnesbörd 

      och stadgar som han har givit dig. 

 18.  Och du skall göra vad rätt och gott är i HERRENS ögon, för att 

      det må gå dig väl, och för att du må komma in i det goda land 

      som HERREN med ed har lovat åt dina fäder, och taga det i 

      besittning, 

 19.  därigenom att han driver undan för dig alla dina fiender, såsom 

      HERREN har lovat. (5 Mos 6:16-19) 

 

29.  Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle 

      alla mina bud alltid!  Det skulle ju då gå dem och deras barn väl 

      evinnerligen. 

 30.  Gå nu och säg till dem: 'Vänden tillbaka till edra tält.' 

 31.  Men du själv må stanna kvar här hos mig, så skall förkunna för 

      dig alla de bud och stadgar och rätter som du skall lära dem, 

      för att de må göra efter dem i det land som jag vill giva dem 

      till besittning.» 

 32.  Så hållen nu och gören vad HERREN, eder Gud, har bjudit eder.  I 

      skolen icke vika av vare sig till höger eller till vänster. 

 33.  På de vägar som HERREN, eder Gud, har bjudit eder gå skolen I 

      alltid vandra, för att I mån bliva vid liv och det må gå eder 

      väl, och för att I mån länge leva i det land som I skolen taga i 
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      besittning. (5 Mos 5:29-33) 

 

 

3/ Ger föreskrifter för hur leva ett rent liv 
 

Ni ska inte orena er med något av allt detta, ty med sådant har de hedningar orenat sig som jag 

fördriver för er. Därigenom har landet blivit orenat och jag har på det hemsökt dess 

missgärning så att landet har utspytt sina invånare. Gören intet sådant på det att landet inte ska 

utspy er om ni så orenar det, likasom det utspyr det folk som har bott där före er. Ty var och 

en som gör någon av dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk. (3 Mos 18:24-25, 28;20:22-24) 

 

 

4/ Avskiljer och gör helig 
 

Ni ska vara heliga, ty jag, HERREN (Jahvé) er Gud är Helig (3 Mos 19:2, 20:7) 

 

Ja, just därför att de har bedrivit allt sådant har jag blivit led vid dem . Och därför har jag sagt 

till er. Ni ska besitta deras land, ty jag ska ge det till besittning, ett land som flyter av mjölk 

och honung. Jag är HERREN er Gud som har avskilt er från andra folk. Ni ska vara heliga ty 

jag , HERREN är helig och jag har avskilt er från andra folk för att ni ska höra mig till. (3 

Mos 20:22-24, 26) 

 

Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må leva och taga i besittning det 

land som Herren, din Gud, vill giva dig. (5 Mos 16:20) 

 

 

5/ Lagen skall läras 

 
Guds goda vilja behöver läras och studeras 

 

  6.  Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta. 

  7.  Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om för dem, när 

      du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig 

      och när du står upp. 

  8.  Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de 

      skola vara såsom ett märke på din panna. 

  9.  Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina 

      portar. (5 Mos 6:6-9) 

 
 10.  Och Mose bjöd dem och sade: »Vid slutet av vart sjunde år, när 

      friåret är inne, vid lövhyddohögtiden, 

 11.  då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din 

      Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du läsa 

      upp denna lag inför hela Israel, så att de höra den. 

 12.  Församla då folket, män, kvinnor och barn, och främlingarna som 

      äro hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära, 

      och på det att de må frukta HERREN, eder Gud, och hålla och göra 

      efter alla denna lags ord; 

 13.  och på det att deras barn, som då ännu icke känna den, må höra 
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      den och lära den, så att de frukta HERREN, eder Gud.  Detta 

      skolen I göra, så länge I leven i det land dit I nu dragen över 

      Jordan, för att taga det i besittning. (5 Mos 31:10-13) 

 

 

6/ Grundstenen för verklig laglydnad - kärlek till Gud 

 
Det finns en mycket utbredd missuppfattning som gör gällande att lagen lär lagiskhet och att 

kärlek, nåd och barmhärtighet kommer in förs i nya testamentet. Det är totalt felaktigt. Man 

kan inte följa lagen utan att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv 

 

  1.  Så skall du nu älska HERREN, din Gud, och hålla vad han bjuder 

      dig hålla, hans stadgar och rätter och bud, alltid. (5 Mos 11:1) 

 

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, 

 

 12.  Och nu Israel, var är det som HERREN, din Gud, fordrar av dig 

      annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du alltid vandrar 

      på hans vägar och älskar honom, och att du tjänar HERREN, din 

      Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, 

 13.  så att du håller HERRENS bud och stadgar, som jag i dag giver 

      dig, på det att det må gå dig väl? 5 Mos 10:12-13, (j.f.r. Josua 22:5) 

 
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... (5 Mos 11:13ff) 

 

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. (5 Mos 11:22ff) 

 

5.  Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av 

      all din själ och av all din kraft. (5 Mos 6:5ff) 

 
Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa 

som dig själv. (3 Mos 19:18) 
 


