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De første kristne møtte en rekke utfordringer, både fra mennesker utenfor kirken, fra 
onde åndsmakter og innenfor menighetene. En av de første konfliktene dreide seg 
omkring hvorvidt ikke-jøder kunne bli frelst. Denne konflikten ble løst og hedningene 
kunne også være en del av kirken, men noen år senere kom en ny konflikt i tilknytning til 
dette: måtte hedningene omskjæres og følge Moseloven for å bli kristne? 

Denne konflikten møtte Paulus og Barnabas da de kom tilbake til Antiokia etter sin 
første misjonsreise (15,1). De kunne ikke løse den der og da, så de reiste til Jerusalem 
for å legge det fram for de andre lederne for den kristne bevegelsen. Der møtte de 
motstand fra noen jødekristne som også mente at hedningene burde «bli jøder» for å 
være kristne (v. 5). Peter understreket at det er troen som renser oss mennesker og gjør 
at vi blir frelst, ikke å holde loven (v. 7-11), mens Jakob minnet dem på at løftet om 
frelse for hedningene hadde vært kjent helt fra profetenes tid (v.13-19). Resultatet av 
dette apostelmøtet var at de sendte et brev til menighetene i Antiokia og området rundt 
hvor de påla dem å holde seg borte fra «kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt 
av kvalte dyr og fra hor» (v. 29). 

I det gamle testamentet finner vi både lover som ikke er relevante for kristne og lover 
som er relevante. Loven kan deles inn i tre kategorier. For det første var det 
renhetslover, som handlet om et menneskes religiøse renhet. For det andre var det sivile 
lover som var tilstede for at Israel, Guds utvalgte folk, skulle skille seg ut fra de andre 
folkeslagene. For det tredje var det moralske lover som sier hva som er godt og ondt, 
som er oppsummert i de ti bud. Renhetslovene har falt vekk, siden troen på Jesus har 
renset oss. De sivile lovene gjelder ikke lenger, fordi de var gitt til Israel på et bestemt 
sted og tidspunkt og var bundet til pakten mellom Israel og Gud. Men de moralske 
lovene fortsetter å reflektere Guds karakter og snakker sant til oss om hva som er godt 
og ondt. 

Man kan ikke forstå lovens relevans for oss i dag uten å ta utgangspunkt i sannheten 
om at vi blir frelst av nåde ved troen på Jesus, ikke ved å følge loven. Det betyr ikke at 
de moralske lovene er utgått på dato, men at vi ikke kan bli frelst ved å følge dem. Når 
vi setter vår fulle tillit til at Guds nåde er nok for oss og erkjenner vår utilstrekkelighet, så 
bli vi født på ny og Gud gjør oss til en ny skapning. Som denne nye skapningen lengter 
vi etter å gjøre det som er godt i Guds øyne. På den måten fortsetter lovens relevans 
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ved å veilede oss i hvordan vi kan leve et liv som er verdig de som kaller Jesus Herre. 
Det gjør vi ikke i kraft av oss selv, men i kraft av Den Hellige Ånd som har blitt gitt til oss 
(Ef 2,8-9). De som ville fortsette å følge loven sa med det at Guds nåde var utilstrekkelig 
og at de måtte legge noe til Jesu stedfortredende offer. Om dem sier Paulus: «Dere som 
vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden» (Gal 5,4). 

Bare én av de reglene i brevet fra apostlene er en del av de moralske lovene, nemlig hor. 
Matforskriftene var en del av renhetsloven, og er derfor ikke noe som man må følge for 
å være en kristen (se f.eks. Kol 2,16). Men dette var en rettledning til noen spesifikke 
menigheter som trengte hjelp til å komme til et godt kompromiss mellom to parter, og 
dette klarte de ved DHÅs hjelp (v. 31). 

Diskusjoner og konflikter kommer noen ganger til å oppstå blant kristne. Det viktige er 
ikke at kristne er enige om alt når de kommer sammen, men at de forlater hverandre i 
den samme Ånd. Fred skal kjennetegne våre menigheter. La oss «legge vinn på å bli 
stående for ham med fred, uten flekk og lyte» (2 Pet 3,14). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Les eller tenk over de ti bud (2 Mos 20,1-20). Hvordan ville det gått hvis Gud 
skulle ha dømt deg etter disse budene? 

• Selv om å holde de moralske lovene ikke er et krav for å bli frelst eller for å bli en 
kristen, hvorfor burde kristne søke å leve i tråd med dem? 

• Hva oppnådde apostlene ved å sende rettledningene til menighetene? 

• Hva kan denne teksten lære oss om hvordan vi behandler hverandre og hvordan vi 
takler diskusjoner og konflikter i vår menighet? 

• Tenk over din egen rolle i situasjoner hvor menigheten eller enkeltpersoner i 
menigheten diskuterer ting. Diskuterer du på en måte som bidrar til å skape 
konflikt, eller er ditt bidrag å øke følelsen av samhold blant dere? Husk samtidig at 
diskusjoner er nødvendige.


