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1. Mós. 17.19 Og Elóhím mælti: "Vissulega skal Sara kona þín fæða þér son, og þú
skalt nefna hann Ísak, og ég mun gjöra sáttmála við hann sem ævinlegan sáttmála
fyrir niðja hans eftir hann."
Opinb. 12.17 ...Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við
aðra afkomendur hennar, þá er varðveita boð Elóhíms og hafa vitnisburð Yeshua.
Esekíel 36.27 Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar, að
þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.
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Ritað lögmál Móse

Munnlegt lögmál rabbína

Klerkalögmál
Húmanismalögmál

Skjámynd:

Samantekt kaflans:
„Ambáttin“ er Hagar. „Frjálsa konan“ er Sara
Hagar, Sínaí og Jerúsalem eru tákn ánauðar og fjötra
Líkingasagan um Hagar, Sínaí og Jerúsalem lýsir Torah lögmáli FYRIR OFAN (í
hæðum) í samanburði við manngert lögmál í Jerúsalem FYRIR NEÐAN
Holdið eða manngerð trú fyrir neðan ofsækir þá sem ganga í andanum og halda
himneskan lagasáttmála að ofan
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Sjöundi hluti: Galatabréfið - útskýringar með 5. kafla
Skjámynd:
Helstu atriði:
Lögmál Móse er kallað frelsi en ALDREI vísað til þess sem ánauðaroks.
Það er tvenns konar umskurn sem rætt er um í Nýja testamentinu: Umskurn
rabbínska lögmálsins og umskurn biblíulega lögmálsins.
Að falla frá náðinni er að víkja frá ritningarlegu rituðu Móselögmáli.

Skjámynd:

Galatabréfið 5.1 Þér standið því stöðugir í frelsi Messíasar, frelsi og
ekki ánauðaroki, snúið frá oki ánauðar.
Jóh. 8.31-32. Þá sagði Yeshua við Gyðingana, sem tekið höfðu trú á hann: "Ef þér
eruð stöðugir í orði mínu, eruð þér sannir lærisveinar mínir og munuð þekkja
sannleikann, og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa."
Sálmur 119.151 Þú ert nálægur, YHWH, og öll boð þín eru trúfesti (sannleikur).
Matt. 11.28-30 Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun
veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af
hjarta lítillátur, og þá munuð þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og
byrði mín létt."
Jeremía 6.16 Svo mælti YHWH: Nemið staðar við vegina og litist um og spyrjið um
gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin, og farið hana, svo að þér finnið sálum yðar
hvíld. En þeir sögðu: "Vér viljum ekki fara hana."
5. Mós. 30.11-12 Þetta boðorð, sem ég legg fyrir þig í dag, er þér eigi um megn, og
það er eigi fjarlægt þér. Ekki er það uppi í himninum, svo að þú þurfir að segja: "Hver
ætli fari fyrir oss upp í himininn og sæki það handa oss og kunngjöri oss það, svo að
vér megum breyta eftir því?"
Sifrei Deuteronomy, Sec. 154 [11] og Midrash Rabbah Exodus, Sec. 47 [1] „...jafnvel
þótt þeir (rabbínarnir) segi ykkur að hægri sé vinstri eða vinstri sé hægri, verðið þið
að hlusta á þá.“
Annað Vatíkanráðið (Lumen Gentium - 25). Okkur ber að hlýða kenningum páfa,
jafnvel þótt við séum þeim ekki sammála. Okkur ber að fylgja kenningunum sem
páfinn leggur fram fyrir okkur í hverju máli, hvað sem það kann að vera.
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...Einnig er nauðsynlegt að viðurkenna vald kirkjunnar og skipuðum stjórnendum
hennar. Þeir sem hafna dómsvaldinu sem Kristur stofnaði eru ekki lengur meðlimir í
ríki hans - bréf Ignatíusar til Smyrnu

Skjámynd:

Galatabréfið 5.2 Takið eftir því, sem ég, Páll, segi yður: Ef þér látið
umskerast, þá gagnar Kristur yður ekkert.
Post. 15.1 Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kenndu bræðrunum svo: "Eigi getið
þér hólpnir orðið, nema þér látið umskerast að sið Móse."
Post. 15.5 Þá risu upp nokkrir úr flokki farísea, er trú höfðu tekið, og sögðu: "Þá ber
að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse."

Chidushei Ramban, Pesachim 7b.
Mishnah Berurah 125:8

Skjámynd:

=
Shabbat 133a, 135a, 137aHalachic hefðir varðandi umskurn:

• Hatafat Dam Brit (blóðgun)
• Peri'ah (kórónan dregin aftur)
• Metzitzah (sárið sogið)
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Hatafat Dam Brit
...trúskiptingur sem [þegar] hefur verið umskorinn þegar hann snerist til trúar: Þar
heldur Beth Shammai: Það verður að láta blæða nokkra sáttmálsblóðdropa úr
honum.
b.Talmud, Shabbat 135a
Efesusbr. 2.11 Þér skuluð því minnast þessa: Þér voruð forðum fæddir heiðingjar (í
holdi) og kallaðir óumskornir af mönnum, sem kalla sig umskorna og eru umskornir á
holdi með höndum manna.
Peri’ah
Ef einhver umsker en afhjúpar ekki umskurnina er eins og hann hafi ekki umskorið.
b.Talmud, Shabbat 137a
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