#18
Guds kærlighedslov
Det forlyder sig, at der findes over 3500 love alene i USA, og dog har Gud kogt sine
love ned til kun ti. Vores samfunds etiske tæppe bliver hurtigt trævlet op, idet
situationsbestemt etik og politisk korrekthed farer frem i forgrunden. Vi har fjernet
bøn fra skolerne og undrer os over, hvorfor børn skyder andre børn. Vi har fjernet
Kristus fra julen og undrer os over, hvorfor grådighed og materialisme bliver mere og
mere fremherskende. Og vi har fjernet Guds love fra vort samfund og undrer os over,
hvorfor vor kultur smuldrer og bliver til kaos med seksuel perversion og vold. I denne
lektie vil vi udforske Guds love, og hvordan vi som overgivne kristne skal forholde os
til dem.

1. Hvem skrev de ti bud? 2 Mos 31,18

2. Hvilket løfte er givet til dem, der følger Guds bud? Sl 112,1-3

3. Hvad var den klogeste konge der nogensinde har levet, kong Salomos
konklusion? Præd 12,13,14

At ”frygte” Gud er at respektere ham. En af de måder vi viser Gud respekt på,
er gennem lydighed mod ham.

4. Hvordan beskriver Gud kong David? ApG 13,21-22

5. Hvad var Davids attitude i forhold til Guds lov? Sl 119,166-168
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David elskede Gud og adlød hans lov. Til gengæld kaldte Gud ham ”en mand
efter sit hjerte” Lydighed er vigtigt for Gud.

6. Hvad sagde Paulus om Guds lov? Rom 7,12

7. Da Kristus kom til denne verden, kom han da for at afskaffe loven? Matt 5,1718

8. Hvad sagde Jesus om dem, der bryder loven og lærer andre at gøre det
samme? Matt 5,19

9. Hvad sagde Jesus om dem, der adlyder Guds ord? Luk 11,28

10. Hvad sagde Jesus vi bør gøre, hvis vi elsker ham? Joh 14,15.21.23.24; 15,10

Loven er ikke en opskrift på, hvordan man kan blive frelst, men mere normen for
kristen opførsel. Loven åbenbarer, hvordan vor Guds karakter er.

11. Hvad er det syndige sinds reaktion på Guds lov? Rom 8,7

12. Hvordan kan vi så adlyde Guds lov? Ez 36,25-27

Hvis Guds Ånd bor i vore hjerter, kommer beviset til udtryk i vor egen opførsel.
Reaktionen fra et taknemmeligt hjerte er en daglig overgivelse. Når det sker, er
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lydighed over for Kristus det naturlige resultat. Vi er i stand til at ”lade vort lys
skinne” som et vidnesbyrd om Guds magt til at ændre liv.
13. Hvordan vil vores reaktion på Guds lov være, når vi lader hans Ånd styre os?
Sl 119,20

14. Hvordan sammenfattede Jesus loven? Matt 22,37-40

De første fire bud viser vores ultimative kærlighed til Gud. De sidste seks bud
viser vor kærlighed til vor næste. Hvis en af disse udelades, viser vi mangel på
respekt enten over for Gud eller vor næste.

15. Hvordan vises kærlighed til Gud? 1 Joh 5,3

16. Hvad er indlysende hos dem, der siger, at de elsker Gud men ikke adlyder?
1 Joh 2,3-5

17. Hvordan beskrives Guds folk i de sidste dage? Åb 12,17; 14,12

18. Befalede Jesus sine efterfølgere at undervise folk i at adlyde alt det, han
havde pålagt os? Matt 28,20

Konklusion: Når Helligånden arbejder i vort liv, søger den altid at forme os, så vi
mere og mere kommer til at ligne Kristi billede. Når Helligånden bor i os, omformer
hans liv os og giver os nye ønsker og lidenskaber.

Idet de ti bud netop udtrykker Guds karakter, vil vort liv reflektere dette. I
virkeligheden kan Guds lov ses som ti løfter. Med Guds Ånd i dig, vil du ikke ønske
at have andre guder eller forurette din nabo. Guds kærlighed vil virke og flyde
gennem dig.

SVARNØGLE TIL LEKTIE #18
Sp. 1 – Gud
Sp. 2 – De skal velsignes
Sp. 3 – Frygt Gud og hold hans bud
Sp. 4 – ”En mand efter mit hjerte”
Sp. 5 – Han elskede og adlød Guds bud
Sp. 6 – Loven er hellig
Sp. 7 – Nej
Sp. 8 – De vil blive kaldt ” den mindste” i Guds rige.
Sp. 9 – De er velsignede.
Sp. 10 – Holde hans bud
Sp. 11 – Det syndige sind underlægger sig ikke Guds lov.
Sp. 12 – Gud vil ændre vort hjerte ved at lade sin Ånd være inden i os.
Sp. 13 – Vi fyldes af længsel efter at holde Guds lov.
Sp. 14 – Elsk Herren din Gud og din næste som dig selv.
Sp. 15 – At adlyde hans bud
Sp. 16 – De er løgnere og sandheden er ikke i dem.
Sp. 17 – De holder Guds bud.
Sp. 18 – Ja
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