
 Universets grundlov 

 Guds lov giver os en basis for objektive moralske værdier. Guds lov 

 afspejler, hvem han er og hans kærlighed til os. De ti bud står i 2 Mos 20. 

 Guds lov er 2 delt - Kærlighed til _______________________ og kærlighed til 

 __________________________. Jesus viser os selv dette i Matt 22,34-40. 

 Guds lov var skrevet med Guds egen _____________________ på tavler af sten. 

 Denne blev placeret i helligdommen i pagtens ark i det allerhelligste i 

 helligdommen, lige der hvor Guds tilstedeværelse var i helligdommen. 

 Guds lov var ikke kun for jøderne. Bibelen viser os, at Abraham holdt 

 Guds lov (1 Mos 26,5). Manna’en i ørkenen (2 Mos 16) var også en prøve 

 på, om Guds folk ville holde hans lov eller ej (2 Mos 16,4). Begge historier 

 sker før, Gud giver loven til Moses. Guds lov eksisterede altså 

 _______________, Moses fik den på skrift på Sinajs bjerg. 

 Åb 12,17 viser, at Satan går i krig mod Guds folk -  men en helt særlig 

 gruppe - dem som holder fast ved _____________________ og Jesu vidnesbyrd. 

 Åb 13, 11-17 viser os Satans kamp mod Guds folk. En statsmagt vil bruge 

 tvang til tilbedelse. Det vil forføre og bruger menneskelige love til at 

 tvinge til tilbedelse. Gud tvinger aldrig - han appellerer med sin 

 kærlighed! 

 Åb 14,12 viser os, at Guds folk i _______________________________ vil holde 

 Guds lov. At holde Guds lov viser loyalitet mod den Gud vi tjener. 

 Troen på Jesus og Guds bud hænger sammen! 

 __________________________ er centrum for kampen om tilbedelse i endens tid. 

 Antikrist vil “tragte” efter at ændre _____________________________ .  (Dan 7,25) 

 Den katolske kirke hæver sig over Guds lov og hævder magten til at 

 ændre den. Ingen har magt til at ændre Guds lov - universets grundlov. 

 Altså vil der være 2 sider inden for kristenheden. Guds sande folk vil 

 holde Guds bud i modsætning til dem, som følger menneskebud. 

 Jesus sagde om farisæerne, at de satte Guds ord ___________________________ 

 med deres tradition. Traditioner er fine, med mindre de kommer i konflikt 

 med Guds ord - der må Guds ord vægtes højest.  (Mark  7,5-13) 

 “Før himmel og jord forgår skal ikke det mindste __________________  af loven 

 forgå.” Jesus afskaffede ikke loven men viste, at den er evig.  (Matt 5,17-18) 

 Loven giver _____________________________. (Rom 3,20) Vi holder ikke loven 

 for at opnå frelse. Vi bliver frelst ved tro på Jesus Kristus. Men loven viser 

 os vores synd (brud mod loven) og leder os til Kristus, som kan frelse. 

 Kærlighed er motivationen for at tjene Gud. 

 Når vi __________________ Gud vil vi følge hans bud. (1 Joh 5,1-3 + Joh 14,15) 

 Ved nadveren taler Jesus om sin død og siger, at dette er pagtens blod. 

 Gud lægger sine love i vores ____________________ og skriver dem i vores 

 indre. Samtidig giver han tilgivelse for tidligere lovbrud.  (Hebr 10,16-17) 

 Vi har set, at Guds endetids folk vil holde Guds lov - i kærlighed til Gud 

 ved at vise deres loyalitet overfor ham. 

 Ønsker du at stå på Guds side i kampen om tilbedelse ved at tage imod 

 Guds lov i dit indre? ________________ 


