
Hvor der ikke er lov, er der kaos. Naturen er styret af love 

fra de største galakser til de mindste mikroorganismer. 

Den indbyrdes afhængighed i naturen er sat i system.  

Alle civilisationer har love for at beskytte deres borgere. 

Når love brydes, er der konsekvenser i form af uro, over-

greb, ødelæggelser og død. Uden love bryder både naturen 

og samfundet sammen.

Det var en lørdag i 1983. Jeg var ude i en af de små landsbyer i Nigeria 
langt borte fra mit hjem og skulle tale ved gudstjenesten. Vi sad oppe 
bag talepulten. Min nigerianske tolk bøjede sig over mod mig og 
hviskede mig i øret: ”Der har lige været et militærkup her til morgen. 
Gør din tale kort og lad være med at nævne kuppet for forsamlingen, 
så der ikke opstår panik.“ Jeg følte en knude i maven og tænkte på min 
familie. Jeg frygtede kaos. Heldigvis havde kupmagerne sat bevæb-
nede styrker ud ved alle trafikknudepunkter og byer, så man undgik 
plyndringer og overgreb på civilbefolkningen.

Lov eller kaos



Vi har brug for lov og orden. Der er love til beskyttelse af privatejen-
dom, færdselslove, bygningslove, velfærdslove, skattelove, osv. Hvis 
de ignoreres eller åbenlyst brydes, sker der ulykker og tab. Vi hører 
om etageejendomme, der falder sammen med dødsfald til følge, fordi 
entreprenøren ikke fulgte reglerne. Eller drikkevand, der bliver ubruge-
ligt, fordi man ikke fulgte miljølovene. Eller fly, der falder ned, fordi man 
så stort på mængden af bagage, man må tage med.

Bibelen taler også om lov og kaos. Der var engang i dommertiden, 
hvor tingenes tilstand var fuldstændig kaos. ”Der var ingen konge i 
Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt“ (Dom 21,25). I de sidste 
dage, skriver Matthæus, at ”fordi lovløsheden tager til, skal kærlig- 
heden blive kold hos de fleste“ (Matt 24,12). Lagde du mærke til, at der 
stod: ”de fleste“?

Lovløsheden bliver somme tider sat i system i form af bander, forbry-
dersyndikater eller soldaterenheder og militser, der hærger fjendens 
eller deres eget land med afbrændinger, voldtægter og drab.

I de sidste dage vil organiseret lovløshed også finde sted i den religiø-
se verden. Det Nye Testamente advarer mod ”lovløshedens menneske, 
fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der 
hedder Gud.“ Denne modstander og hans organisation vil bekæmpe 
Guds folk med magt og bedrage alle andre med ”løgnetegn og løgne-
undere.“ (2 Thess 2,3-12).

Guds retfærdige og kærlige love
Lad os aldrig glemme, at Gud er for lov og orden. Han satte det hele i 
system efter bestemte love. Han er også ophavet til de moralske love 
og normer, der gælder i vores verden. De ti bud blev givet til menne-
skets beskyttelse og lykke. De udspringer af Guds uegennyttige og 
kærlige karakter og handler om gode relationer, sikkerhed og trivsel. 
Hvis vi følger dem, har vi det bedst. 



Fordi vi er syndige skabninger med en tendens til egoisme, er de 
nedfældet som klare og utvetydige bud. De bygger i bund og grund på 
himmelens grundlov, som vi kan kalde ”tjenestens lov“, som gælder og 
virker for alle syndfrie væsener. ”Alle engle er jo kun tjenende ånder, 
der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arve frelse“ (Hebr 1,14). Det 
er deres natur og lyst at tjene. Selv Guddommen lever efter denne lov. 
Guds natur og glæde er at give af sig selv og tjene sine skabninger. 
Det kom til udtryk på en enestående måde, da Jesus blev menneske 
og ofrede sig selv. Han ”tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker 
lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og 
blev lydig til døden, ja døden på et kors“ (Fil 2,7.8). Et andet udtryk for 
uselvisk tjeneste er kærlighed.

Jesus og Guds lov
Jesus levede selv efter Guds lov og uddybede betydningen af den. 
”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg 
er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger 
jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller 
en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket“ (Matt 5,17.18). Og i de 
efterfølgende vers er det tydeligt, at han henviser netop til de ti bud.

Jesus gør det også klart, at der tales om mere end at følge lovens bog-
stav. Det gælder om at følge lovens ånd såvel som dens bogstav. De to 
må ikke skilles, som det ofte skete for farisæerne og de skriftkloge, når 
de havde deres opgør med Jesus. Jesus henviste til nogle væsentlige 
principper fra Det Gamle Testamente, da en lovkyndig trådte frem og 
stillede ham et spørgsmål for at sætte ham på prøve: ”’Mester, hvad er 
det største bud i loven?’ Han sagde til ham: ’Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det 
største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: 
’Du skal elske din næste som dig selv.’ På de to bud hviler hele loven og 
profeterne“ (Matt 22,36-40; 5 Mos 6,5; 3 Mos 19,18). 

Lov eller kaos



Kærlighed til Gud og mennesker er grundlaget for al lovgivning fra 
Gud. Han er selv kærlighed. Disse to vigtige principper er ånden i de 
skrevne bud, som vi kender. De skrevne bud, begynder ofte med ”Du 
må ikke…“ og tjener som beskyttelse. Men ånden bag er nærmere, 
”Hvad kan jeg gøre for at tjene og glæde min Gud og næste?“ Kong 
David forstod pointen i dette princip, da han skrev ”Jeg ønsker, at gøre 
din vilje Gud, din lov er i mit indre“ (Sl 40,9).

At Guds lov i både bogstav og ånd også gælder i den kristne tidsalder, 
kommer stærkt til udtryk, når de udfordres af Den Lovløse eller Anti-
krist i de sidste dage. Kaldet lyder derfor til alle oprigtige kristne. ”Her 
kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds 
bud og troen på Jesus“ (Åb 14,12).
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