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4 STUD I EVE I L EDERDE T I BUD

En intens mørk sky innhyllet Sinaifjellet.

Profeten Moses instruerte nøye sitt folk, Israels
barn, om å komme nær foten av fjellet for et spesielt

møte med Gud. Hele folket hadde omhyggelig forberedt seg for
dette inspirerende øyeblikket i historien. De siste dagene hadde
de vasket sine klær og ydmyket sine hjerter. Et gjerde var bygget
rundt foten av fjellet for å hindre personer eller dyr å komme for
nært den blendende tilstedeværelsen av Herren, som på mira-
kuløst vis hadde reddet folket fra egypterne.

Ettersom det truende mørket som innhyllet Sinai tiltok,
dekket det snart hele fjelltoppen. Skarpe lynglimt flerret mørket.
Høye tordenbrak gjallet i folks ører. Jorden skalv under dem. En
skinnende rød ild brølte fra fjelltoppen, og røyk steg oppmot him-
melen. Så hørtes en lang, overnaturlig trompetfanfare fra fjellet.
Lyden ble sterkere og sterkere. Det var signalet til det skjelvende,
forskremte folket om å komme nærmere — Herren selv var i ferd
med å tale til dem!

Hvert øye betraktet den mektige scenen. Frykt kom over
folket mens de sakte nærmet seg. Noen løp fra stedet. Til og med
Moses skalv av synet. Den livaktige forestillingen av lyn, brann,
røk og jordskjelv signaliserte at Gud over alle guder kom nær.
Mens folket skalv av frykt, faltmange med ansiktet til jorden i red-
sel. Ville de alle bli fortært av denne imponerende, overnaturlige
autoriteten?

Plutselig ble alt stille. Stillheten var så intens at ikke en
eneste lyd kunne høres. Alle ventet i stillhet. Endelig, etter noe
som minnet om en evighet, hørtes Guds majestetiske stemme.

Introduksjon: https://youtu.be/2UqbgAK0NeI

Da Gud talte
Les 2Mos 20, 2
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I ekkoet fra det tettemør-
ket som omhyllet Ham, talte
Skaperen av alle ting tydelig
og personlig direkte til den
ventende folkemengden.

Hvilke ord var så
viktige at himmelen selv kom
ned til jorden for å overle-
vere dem? I dette studiet vil
vi studere disse ordene som
Gud ga til sitt folk — ti his-
toriske bud som fortsatt kan
bringe oss lykke og liv i dag
hvis vi tar dem til hjertet ...

“Å, må bare
mine veier være
fast rettet mot
å holde Dine
forskrifter! Da
skal jeg ikke bli til
skamme, når jeg
fester blikket på
alle Dine bud.”
—SAL 119,5.6
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1. Før Herren ga de ti bud, hva sa da Gud til Moses på fjellet
Sinai?

“Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og hvordan Jeg
bar dere på ørnevinger og førte dere til Meg. Derfor, om dere nå
virkelig vil lydeMin røst og holde Min pakt, da skal dere være Min
eiendom framfor alle folk. For hele jorden er Min. Dere skal være
et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de ordene
du skal tale til Israels barn.” (2 Mos 19,4–6).

Hva lovte Gud israelittene hvis de ville tilbe Ham?

Mens Gud befalte sitt folk til å holde Hans bud, respekterte Han
også deres frihet til å velge. Selv om det var Herrens rett, som deres
Skaper og Gjenløser, å kunne pålegge dem å følge Hans lover, sa
Han at de hadde en fri vilje: “Hvis du virkelig vil adlyde min røst
…” Ved å opprette en spesiell avtale med sitt folk, ønsket Herren at
Israels lydighet skulle være basert på villighet og kjærlighet.

2. Da Moses delte paktens betingelser med folket, hvordan
reagerte de?

“Da svarte hele folket samstemmig og sa: Alt det Herren har sagt,
vil vi gjøre” (2 Mos 19,8).

Hva lovte Israelittene?

Desverre feilet Israel i å holde sitt løfte fordi de stolte på sin egen
kraft til å holde Guds bud. Problemet med denne avtalen, kjent
som den “gamle pakt,” var ikke med Guds lov, men derimot med
det tankeløse løftet Guds folk gav om å holde Hans lov uten kraft
ovenfra. Den “nyepakten”, som også innbefatter de ti bud, er basert
på løfter fra Gud.

STUDIET
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3. Hvilke forberedelser sa Gud til Israel at de måtet gjøre før de
fikk høre de ti bud?

“Så sa Herren til Moses: Gå til folket og hellige dem i dag og i
morgen, og la dem vaske klærne sine! La dem være klare til den
tredje dagen! For på den tredje dagen skal Herren komme ned på
Sinai-fjellet for øynene på hele folket. Du skal sette grenser for
folket helt rundt og si: Vokt dere så dere ikke går opp på fjellet eller
rører ved foten av det. Hver den som rører ved fjellet, skal sannelig
dø” (2 Mos 19,10–12).

Hvorfor ble disse grensene satt opp rundt Sinaifjellet?

Enkelt sagt: Syndige mennesker kan ikke eksistere i nærheten av
en hellig Gud. Jesus sa: “Salige er de rene av hjertet, for de skal se
Gud” (Matt 5,8). Denne fysiske forberedelsen hjalp Israels folk til å
bli klar over deres behov for en innvendig renselse av hjertet. Guds
hellighet var ikke noe de skulle ta lett på.

4. På hvilken måte åpenbarte Herren seg for folket?

“Da skjedde det: På den tredje dagen, om morgenen, kom det
tordendrønn og lyn, og en tykk sky kom over fjellet. Lyden av
hornet var meget sterk, så hele folket i leiren skalv” (2 Mos 19,16).

Hvorfor åpenbarte Gud seg selv på en så mektig og majestetisk
måte?

Den imponerende demonstrasjonen av Guds kraft og hellighet
fanget folkets oppmerksomhet og forsterket Herrens renhet og
deres syndighet. Gud ønsket også å påvirke dem med sin lovs
hellighet. “Manifesteringen av Gud” finnes bare noen få plasser i
Skriften. (Se 1 Kong 19,11–13 og Jes 29,6.)
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5. Har Bibelen andre eksempler på hvordan vi burde oppføre
oss når vi står foran Guds åsyn?

“I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone,
høy og oppløftet, og slepet av Hans skrud fylte templet. ... Festene
rystet i dørtersklene ved røsten av ham som ropte, og huset ble fylt
med røyk. Da sa jeg: Vemeg, jeg er fortapt! For jeg er enmann med
urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. For
mine øyne har sett Kongen, hærskarenes Herre.” (Jes 6,1–5).

Hvordan følte Jesaja det da han så en åpenbaring av Herren?

Jesaja ble klar over sin egen uverdighet og syndfullhet da han stod
foran den helligeGud. Han erkjente sin svakhet og sin synd når han
ble stilt fremfor Kongen over alle konger i hele Hans herlighet. Vi
også burde ydmykeoss selv når vi kommer frem for Gud i tilbedelse
og bønn.

6. Hvem talte de ti bud til Israels folk?

“Gud talte alle disse ordene …” (2 Mos 20,1).

Hvor mange av de ti bud ble gitt direkte av Herren?

Folket hørte bokstavelig talt Guds stemme tale alle de ti budene til
dem fra fjellet. Selv om Herren var innhyllet i et tykt mørke, lyttet
folket til stemmen Hans. Det er andre spesielle øyeblikk i Skriften
hvor folk faktisk hører Guds stemme. En slik begivenhet var da
Jesus ble døpt. (Matt 3,17).

7. Hvilke budskap får vi i innledningen til de ti bud?

“Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra
trellehuset” (2 Mos 20,2).

Hva er det trellehuset også representerer?
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Dette verset begynner bokstavelig med, “Jeg er Jahve,” som betyr
“den Eksisterende.” Jesus brukte betegnelsen “Jeg Er” om seg selv
i Joh 8,58. Det betyr at Kristus var den personen i Guddommen
som åpenbarte seg selv til Moses og Israels barn! Verdens Frelser
presenterte loven og minnet folket på at Han var den som hadde
satt dem fri fra syndens trellehus. (Se Joh 8,34–36.)

8. Hvordan reagerte folket etter å ha hørt Gud proklamere de ti
bud?

“Så sa de til Moses: Du kan tale til oss, så skal vi høre. Men la ikke
Gud tale til oss, ellers må vi dø. Moses sa til folket: Frykt ikke, for
Gud har kommet for å prøve dere, og for at Hans frykt skal stå
for deres øyne, så dere ikke synder. Så stod folket langt unna, men
Mosesnærmet segdenmørke skyenderGudvar” (2Mos20,19–21).

Hva sa Moses til dem og hva gjorde han?

Gud ønsket å påvirke bevisstheten deres om at Han var den
eneveldige og myndige Gud. Synd er en alvorlig ting, og den
guddommelige tilstedeværelsen motiverte dem til å snu seg bort
fra lovbrudd. Ettersom de forsto at Gud er kjærlighet, kunne folket
reagere somMoses, — ved å komme nærmere.”

9. Ved siden av å muntlig gi sin lov, hvilken annen måte brukte
Gud for å uttrykke viktigheten av de ti bud?

“Da Herren var ferdig med å tale til hampå Sinai-fjellet, gavHan
Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med
Guds finger” (2 Mos 31,18).

Hvem skrev ned de ti bud på steintavlene?

I motsetning til alle andre instruksjoner gitt til Israel angående land-,
borger- og seremonilover relatert til høytider og helligdommen, var
det bare De ti bud som virkelig ble skrevet av Guds finger i stein
og gitt til Moses. Når Israel tilbad gullkalven (og derved overtrådte
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Guds lov), kastet Moses dem ned og de knuste. Gud skrev dem
senere om igjen og ga dem til Moses på ny. (Se 2 Mos 34,1.)

10. Hvordan oppsummerte Jesus de ti bud?

“Jesus sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte,
og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og
største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste
som deg selv. Hele loven og profetene henger på disse to budene”
(Matt 22,37–40).

Oppsummer med egne ord hva Jesus sa:

Når du omhyggelig leser gjennom alle Guds ti bud, vil du oppdage
at de fire første beskriver hvordan vi skal forholde oss til Gud — og
de seks siste omhandler vårt forhold til våre medmennesker. Den
enkleste måtenå definere innholdet iGuds budblir daoppsummert
i ordet kjærlighet.

11. Hvordan burde jeg nærme meg Gud og Hans bud?

Bibelen sier: “Kom, la oss tilbe og bøye kne! La oss knele for
Herren, vår Skaper!” (Sal 95,6). “Tjen Herren med glede! Kom
fram for Hans åsyn med jubel!” (Sal 100,2).

Vi burde komme frem for Gud i ydmykhet. Når vi kjenner Herren
og har et forhold til Ham, behøver vi ikke å være redd for Ham.
Vi bør nærme oss Ham på en ærbødig måte. Ordet “frykt” brukt i
forbindelse med Gud kan også bety å vise respekt for.

12. Hvilke praktiske ting må jeg gjøre for å forberede hjerte og
sinn til å motta Guds lov?
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Bibelen sier: “Hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn,
ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde
ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres
land” (2 Krøn 7,14). “Da vendte jeg ansiktet mot Herren Gud for å
søke Ham i faste med bønnerop og bønn om nåde. Jeg var kledd i
sekkestrie og aske” (Dan 9,3).

Israelittene vasket sine klær i forberedelsen til å møte Gud. Vi må
også rense våre liv og ydmykt fjerne alt som kan skille oss fra Gud.

13. Hvordan kan jeg adlyde Guds lov hvis jeg ikke kan gjøre dette i
egen kraft?

Bibelen sier: “Må da bare hjertene deres være slik i dem at de vil
rette seg mot å frykte Meg og alltid holde alle Mine bud, så det kan
gå dem vel sammen med deres barn til evig tid!” (5 Mos 5,29).

Våre syndefulle egoistiske hjerter kan ikke adlyde Guds lov på
egenhånd. Uten at vi ydmyker oss selv og angrer, vil vi forbli i
synden. Men Bibelen lover at det er Guds hensikt å skrive sin lov
i våre hjerter slik at den naturlig blir et uttrykk for vår egen vilje
(Sal 37,31; Hebr 10,16). Det kan bare skje når vi er født på ny av tro
og mottatt et “nytt hjerte” (Joh 3,5). Når Kristus blir opphøyd og
vi ser Guds kjærlighet til oss, vil vi elske Ham tilbake. Det er bare
gjennom denne kjærligheten at vi oppriktig kan holde Guds lov.
“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud” (Joh 14,15).

14. Er du villig til å overgi deg til Kristus, tro på Hans offer for
deg, og be Ham skrive sin lov i ditt hjerte?
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Noen tror at de ti bud er gått ut på dato,
eller at de bare gjelder jødene. De lærer at
budene ble først gitt på Sinaifjellet.Men det er ikke
riktig.

Prinsippene i budene er evige ogment formenneskeheten. Gud
befalte Abraham, som levde før Moses, ved å si: “fordi Abraham lød
Min røst og holdtMin befaling,Mine bud,Mine forskrifter og Mine
lover” (1 Mos 26,5). Før De ti bud ble gitt på Sinaifjellet var Josef
klar over budet at hor er synd (1 Mos 39,9). I det Han talte til Moses
angående sabbaten, før De ti bud ble gitt på fjellet, sa Gud: “Hvor
lenge vil dere nekte å holdeMine bud ogMine lover?” (2Mos 16,28).

Ingen tror at synd ikke eksisterte før De ti bud ble gitt på Sinai.
Adam og Eva syndet og brakte ondskap inn i verden (Rom 5,12).
Bibelen lærer at “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og
synd er lovløshet.” (1 Joh 3,4). Uten loven ville vi ikke hatt synd.
Guds lover er ikke gale, men peker på det som er galt. (Se Rom 7,7.)

Tanken om Guds lovs evige natur finner man mange steder i
Bibelen. David skriver: “Hans henders gjerninger er sannhet og rett.
Alle Hans forskrifter er sanne. De holdes oppe for all evighet, og er
gjort i sannhet og rettvishet” (Sal 111,7.8). Salomo erklærer, “Jeg erk-
jenner atuansett hvaGud gjør, så skaldet forbli til evig tid. Ingenting
kan legges til det, og ingenting kan trekkes fra det. Gud gjør det for
at de skal frykte framfor Hans åsyn.” (Fork 3,14). Faktisk så oppsum-
merer Salomo denne boken med å si: “La oss høre avslutningen på
hele dette budskapet: Frykt Gud oghold Hans bud, dette gjelder alle
mennesker” (Fork 12,13).

Det erGuds vilje at Hans evige lov —budene sombringer oss liv,
fred og glede - skal bli skrevet i våre hjerter. Disse lovene var ikke
begrenset til en spesiell folkerase. Da Herren forkynte De ti bud på
Sinai, utenfor Palestinas grenser, var det faktisk en påminner om
at da Gud talte disse ordene, så var de tiltenkt hele verden ... deg
inkludert!

Flere lærdommer angående loven



“Av hele mitt hjerte har
jeg søkt Deg. La meg ikke
fare vill fra Dine bud!”

—SAL 119,10
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V ed første øyekast så det ut som at gudene i
Egypt var sterkere enn Israels Gud. En ond og
sjalu farao hadde beordret at alle de nyfødte jødiske
guttebarna skulle kastes i elven som et slags offer til

Anuket, Nilens gud. Men hvorfor?
Det israelske folket hadde øket så mye at den tyranniske her-

skeren fryktet et opprør, og han ønsket desperat å beholde disse
utlendingene som slaver. Det var i det minste en hebraisk kvinne
som fryktetAbrahams Gudmer enngudene iEgypt. Hungjemte sin
nyfødte sønn i en kurv i elvens siv. Snart ble denne babyen oppda-
get av en egyptisk prinsesse som adopterte barnet og ga det navnet
Moses.

Men Israels Gud hadde enda stør-
re planer for ham. Ettersom Moses
vokste opp ved det kongelige hof-
fet til farao, vendte hjertet hans
seg snart til hans eget folk, jøde-
ne, og til slutt ble han deres sto-
re befrier. Jahve, den store JEG
ER, kalte Moses til å lede denne
nasjonen av slaver fra slaveri
til ekte frihet som kommer fra
det å tjene den sanne Gud. I be-
gynnelsen var Moses’ eget folk
forvirret over hva det ville si å
følge Herren. Etter å ha levd i
hundrevis av år i en kultur som
hadde dusinvis av guder å tilbe,
hadde Israels forståelse av Gud
blitt ganske dunkel. Men etter

Bud en: https://youtu.be/vr0qllfLdKE

Rangere Gud først
Les 2Mos 20,3
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at denene overnaturlige plagen etter den andre falt overEgypt, pul-
veriserte deres forfedresGud Egypts falske guder og minnet jødene
på Hans mektige kraft og Hans store omsorg for dem.

Gjennom Moses, beordret Herren farao med å si “la Mitt folk
fare.” Herskeren nektet, og Nilens vaktgud, Khnum, var fullstendig
maktesløs når elvens vann ble forvandlet til blod. Derpå fulgte en
plage av frosker. Flere plager fulgte, og ettersom den store konflik-
ten utspilte seg mellom Jehova og farao, ble den ene falske egyp-
tiske guden etter den andre eksponert som en kraftløs bedrager.

På Israels siste natt i Egypt, Pesach, lot Herren en siste plage
falle på den gjenstridige farao og hans folk. Den såkalte livets gud,
Osiris, var ikke i stand til å forhindre det store dødsfallet som kom
over alt førstefødt i Egypt. Så knust var denne menneskelagde gu-
den at alt førstefødt fra farao i palasset til alt førstefødt i stallen
døde. Osiris var ikke i stand til å hjelpe. Ved soloppgang laGuds folk
ut på reisen til frihet.

Ingen kraft er større enn den sanne Skaper av himmel og jord.
Dessverre, allikevel etter alle disse mektige kraftdemon-

strasjonene, var Israel fortsatt trege til å læreom Jehova, den eneste
sanne Gud som skal tilbes. Kulturen i Egypt hadde påvirket dem så
sterkt til å tro på flere guder, at den store “JEG ER” hadde mange
flere lekser å lære dem om seg selv, Han som var Skaper, og som
utfridde dem fra Egypt.

Hva medoss? Hvakan vi lære omdenne AllmektigeGuden som
frelser oss fra syndens slaveri? I dette studiet vil vi studere det før-
ste av Guds ti bud — budet om bare å tilbe og tjene den sanne Gud.
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1. Hvordan leder introduksjonen til de ti bud til det første
budet?

“Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut
fra trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn Meg” (2 Mos
20,2.3).

Hvem førte Israel ut av Egypt?

Guds første bud krever at vår tilbedelse utelukkende skal være
reservert for den sanneGud. FordiHerren frelste Israel fra slaveriet
og viste dem sin kraft over andre guder, forventet Han at Hans folk
skulle tilbe Ham alene. Dette første budet identifiserer hvem som
skal bli tilbedt avmenneskeheten, oghvorfor. Somvi ser er det fordi
Han elsket dem og frelste dem fra slaveriet. I det første budet ser
vi det suverene motivet for å adlyde: kjærligheten. “Vi elsker Ham
fordi Han har elsket oss først.” (1 Joh 4,19).

2. Hva er noen av Guds egenskaper som gjør at bare Han
fortjener vår fulle tilbedelse?

Gud er vår skaper. “Å, Herre Gud! Se, Du har dannet himmelen
og jorden ved Din store kraft og ved Din utrakte arm. Det er
ingenting som er for vanskelig for Deg” (Jer 32,17).

Gud er til stede overalt. “Kan vel noen skjule seg på hemmelige
steder, så Jeg ikke skulle se ham? sier Herren. Er det ikke Jeg som
fyller himmelen og jorden?” (Jer 23,24).

Gud er allvitende. “Stor er vår Herre, og veldig i kraft. Hans
forstand er uendelig” (Sal 147,5).

Gud er evig. Bibelen sier at Gud alene “har udødelighet og bor i
et lys ikke noen kan nærme seg, ... Ham være ære og evig makt!”
(1 Tim 6,16).

Gud er selveksisterende. “Før Meg er det ikke formet noen gud,
og etter Meg er det ingen. Jeg, ja Jeg er Herren, foruten Meg er
det ingen frelser” (Jes 43,10.11).

STUDIET
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Gud er suveren. “Alle de som bor på jorden, regnes for intet. For
Han gjør etter Sin vilje i himmelens hær og blant dem som bor på
jorden. Ingen kan holde Hans hånd tilbake eller si til Ham: Hva
har Du gjort?” (Dan 4,35).

Gud er kilden til alle ting. “Han kan heller ikke tjenes av
menneskehender, som om Han trengte noe, siden Han selv gir alle
liv, pust og alle ting” (Apg 17,25).

Det er viktig for oss å forstå at det bare er en sann Gud som
fortjener vår tilbedelse. Det første budet, å tilbe Gud alene, legger
fundamentet for alle de andre lovene. Men et slikt pålegg er ikke
basert på Guds “behov” for å bli tilbedt, men derimot kommer det
av Hans kjærlighet til oss og et ønske om å ha et bedre forhold til
oss. Han vet at for atHans skapninger skal være oppriktig lykkelige,
så trenger vi å tilbe Ham.

3. Hvilken kunngjøring kom Moses med som fremhevet det
sentrale ved den ene sanne Gud?

“Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én! Du skal elske
Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din
makt” (5 Mos 6,4.5).

Med hvor stor del av oss selv skal elske Herren?

Det samme hebraiske ordet “ett” som beskriver hvordan Adam
og Eva var forent er brukt her for å beskrive Guds enhet. Dette
kunngjør enheten i treenigheten (Faderen, Sønnen og Den Hellige
Ånd) og forsterker den fortrolige eksklusiviteten mellom oss og
Skaperen. Som det første budet erklærer; skal ingenting komme
foran Gud eller mellom oss selv og vår Skaper.

4. Hva hendte da Israel senere tilbad andre guder?

“Derfor skal Jeg kaste dere ut av dette landet og bort til et land
som dere ikke kjenner, verken dere eller deres fedre. Der skal dere
dyrke andre guder dag og natt, der skal Jeg ikke vise dere nåde”
(Jer 16,13).
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Da Guds folk snudde seg bort fra Ham for å tjene andre guder,
så fjernet Han sin beskyttende hånd over dem og tillot at andre
nasjoner erobret og undertrykket dem. Til eksempel holdt Babylon
dem i fangenskap i 70 år.

5. Hvordan forsterket Jesus viktigheten av det første budet i sitt
eget liv?

“Igjen tok djevelen Ham med opp på et meget høyt fjell og viste
Ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til Ham: Alt
dette vil jeg gi Deg hvis Du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus
til ham: Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud
skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene” (Matt 4,8–10).

Hva var det djevelen viste Jesus?

Da djevelen fristet Jesus til å tilbe ham, siterte Jesus fra 5.Mos 6,13,
som lærer at bareGud skal tilbes. Det er et bedrag atmennesker kan
tjene to herrer. Ordet “bare” gjør dette klart.

6. På hvilken måte forbandt Jesus det første budet med
kjærlighet?

“En av dem, en lovlærd, stilte da et spørsmål for å prøve Ham,
og sa: Mester, hva er det største budet i loven? Jesus sa til ham:
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din
sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet”
(Matt 22,35–38).

Hvorfor sa Kristus at dette var det første og det største budet?

Kristus la frem det første budets viktigste oppgave, for deretter
å vise seg som en kjærlig Gud som bryr seg om våre behov. Uten
sann kjærlighet i våre hjerter, kan vi ikke oppriktig holde noen av
budene. Men ved Guds nåde, kan vi leve i harmoni med alle Hans
bud. Å holde dem bringer fred.
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7. Hvordan beskrev Paulus menneskets måte å forvrenge den
ekte tilbedelsen til den sanne Gud på?

“Derfor overgav Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet,
slik at de vanærer sine legemer seg imellom. De byttet ut Guds
sannhet med løgnen og tilbad og tjente skapningen i stedet for
Skaperen, Han som er velsignet i all evighet” (Rom 1,24.25).

Hvem eller hva begynte folket å tilbe når de snudde seg bort fra
Skaperen?

Folk var uvillig til å anerkjenne Gud som Skaper selv om Herren
åpenbarer seg selv gjennom naturen.Utakknemmelighet førte til at
de herdet sine hjerter og ble tåpelige i sin tankegang. De falt inn
i fellen med å bytte ut sann tilbedelse av Gud med å tilbe seg selv
og til og med dyr. Selv om mennesket opprinnelig var utpekt til å
herske med mildhet over dyrene, har det nå underlagt seg dyrene.

8. Hva er en annen form for tilbedelse som Paulus beskriver i
Det Nye Testamentet?

I det han taler om Guds fiender, skriver han, “Deres mål er
fortapelse, deres gud er buken, de setter sin ære i sin skam, og de
tenker bare på de ting som hører jordelivet til” (Fil 3,19).

Hva mener Paulus når han referer til “deres gud er buken”?

Vi kangjøre alt til en gud, inkludert vår fysiske appetitt ogbehov for
mat. Uansett hva vi prioriterer fremfor Gud, enten mennesker eller
våre egne kjødelige lyster, tilber vi disse tingene fordi vi setter dem
foran Herren.
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9. Har jordiske herskere noen gang krevd at deres landsmenn
skulle tilbe dem som guder?

“Så gikk de fram for kongen og talte om kongens forordning: Har
du ikke undertegnet en forordning om at hvert menneske som de
nærmeste tretti dagene bærer framen bønn til noen annen gud eller
noe annet menneske foruten deg, konge, skal kastes i løvehulen?”
(Dan 6,13).

Ja, mange tidligere og nåværende herskere har hevdet å være guder
og krever å bli tilbedt, menDaniel nektet å bryte det første budet da
den persiske kongen Darius krevde tilbedelse— selv om det var kun
for 30 dager. Daniel ble derfor kastet i en hule full av sultne løver,
men Gud sendte en engel for å beskytte og frigjøre ham.

10.Hvilken falsk gud er vi blitt advart om ikke å tilbe i de siste
dager?

“Han [dyret fra jorden] ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde,
slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som
ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept” (Åp 13,15).

Bibelen sier at i de siste dager vil en falsk religiøs makt forene seg
med politiske krefter for å tvinge frem tilbedelse av et svikefullt
religiøst system, som i symbolsk forstand er referert til somBabylon.
Skriften advarer, “ Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke
skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen
av hennes plager.” (Åp 18,4). Vårt kall er: “Frykt Gud og gi Ham
ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde
himmelen og jorden, havet og vannets kilder!” (Åp 14,7).

11. Burde en person ha førsteplassen i våre hjerter fremfor Gud?
Hvorfor?

“Den som elsker far eller mor mer enn Meg, er Meg ikke verd. Og
den som elsker sin sønn eller datter mer enn Meg, er Meg ikke
verd” (Matt 10,37).
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Hvemsomhelst kanutilsiktet bli opphøyd fremforGud—det ligger i
vår syndefulle natur å gjøredet.Ved sidenav familiemedlemmerkan
vi også ære sportshelter, politiske personer, underholdningsartister
og religiøse ledere over Herren. Dette forvrenger imidlertid vårt
bilde av Gud og kan lede oss på en vei vi normalt vil unngå når vi
setter Gud fremst i våre liv.

12. Hvilke eksempler på eiendeler kan vi plassere foran vår
hengivenhet til Herren?

“Ingen tjener kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene
og elske den andre, eller så vil han være trofast overfor den ene
og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon”
(Luk 16,13).

Akkurat som det er umulig å gå på to forskjellige stier som går i
motsatt retning, kan vi ikke tjene Gud med et delt hjerte. I dette
verset taler ordet “mammon” om rikdom og eiendom. Vi kan bli
mer opptatt av penger og de tingene penger kan kjøpe— slik som en
bil, hus eller klær — isteden for Herren.

13. Vil du bestemme deg for ikke å sette noen person eller ting
over Gud?
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Folk har oppdaget gjennom århundrene at det
ikke er noen lov som er så enkel, men allikevel
så omfattende, som de ti bud. Sivilisasjoner somhar
søkt å følge disse grunnleggende prinsippene har vært

velsignet med samfunn som har menneskeverd og tilfører orden og
rettferdighet i deres kultur. Hva er det i denne enkle listen av prin-
sipper som gjør disse budene så vidtrekkende og evigvarende for
alle mennesker?

Guds lov er en avspeiling av Hans karakter. Bibelen sier at:
“Herrens lov er fullkommen”, “rett” og “opplyser” (Sal 19,8.9). Slik
er også Herren perfekt (Matt 5,48) og rettferdig (1 Joh 2,29) og
sannhet (Joh 14,6). ApostelenPaulus sier: “Loven er hellig, og budet
er hellig og rettferdig og godt” (Rom 7,12). Vi ser også at Gud selv er
hellig (1 Sam 2,2), rettferdig (Åp 15,3) og god (Mark 10,18).

Mange tror at de ti bud ikke er mer enn en kort liste av skal og
skal ikke, ikke mer enn en serie av forbud om ting som vi ikke er
ment å være delaktig i. Men De ti bud er mer enn dette; den inne-
holder vidtrekkende prinsipper som berører alle aspekt i våre liv.

For eksempel, budet du skal ikke slår i hjel forteller oss om li-
vets verdi. Loven om ikke å begjære lærer oss å respektere andres
eiendommer. Budet om ikke å lyve opphøyer verdien av ærlighet.
Slik er det også med Guds befaling om suveren tilbedelse. Det er
ikke fordiHan trenger å bli tilbedt, men fordi åære Skaperen bring-
er glede til menneskeheten. Det etablerer samme type ro og orden
som vi forventer av våre jordiske regjeringer.

Guds lov har ikke til hensikt å begrense våre muligheter til å
nyte livet. Ved åholde demsikrer vi i praksis vår mulighet til å finne
sann glede. Paulus sier: “For syndens lønn er døden” (Rom 6,23).
Som et gjerde somer bygget rundt en dødelig felle, forhindrer Guds
bud at vi blir ødelagt. Salomo skriver: “Den vises lov er en kilde til
liv, så en kan unngå dødens snarer.” (Ordsp 13,14). Når vi gir våre
hjerter til Jesus fordømmer ikke loven oss, men gir oss frihet. “For
livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dø-
dens lov” (Rom 8,2).

For mennesker som søker å gi Gud førsteplassen i deres hjer-
ter, vil loven, som reflekterer Jehovas karakter, være attraktiv. Å

Flere lærdommer angående loven
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følge dem bringer oss nærmere Herren som vi elsker. David sier:
“Å, hvorhøyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg påden” (Sal
119,97) (NB 1988). “Derfor elsker jeg Dine bud mer enn gull, ja, mer
enn fint gull!” (Sal 119,127). Når du virkelig elsker Gud sier du med
Johannes: “Hans bud er ikke tunge å bære.” (1 Joh 5,3).

“La meg forstå den vei som
er lagt av Dine forskrifter.
Så skal jeg grunne på Dine
underfulle gjerninger.”

—SAL 119,27
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I ngen visste hva som hadde skjedd med Moses.
Etter atGud hadde talt De ti bud til Israel der de stod ved

foten av Sinaifjellet, kalte Gud Moses opp til seg for å møte
Ham inne i mørket som innhyllet fjellet, for å motta en kopi

av moralloven, skrevet i stein.
Men ukene passerte og folket ble rastløse. Moses hadde vært

borte så lenge! Var han fortært av ilden? Hadde han reist fra dem?
Hvor var lederen deres?Det var vanskelig nok for demåha tro på en
usynlig Gud, men nå hadde Hans synlige representant forsvunnet.

Istedenfor tålmodig å meditereover loven som nylighadde blitt
talt til dem fra himmelen, ble folket rastløse. De var engstelige for
både å gåmot det lovede landet, og dra til-
bake til Egypt. Noen av de hedenske
slavene som hadde dratt sammen
med Israel under folkevandrin-
gen murret om denne usynlige
Guden. De var vant til synlige
avbildninger som de kunne
forholde seg til, og tilbe. Snart
samlet det seg en stor skare
av dem utenfor teltet til Aron.
Som Moses’ bror var han
nestkommanderende.

“Lag oss guder”, krevde de,
“for å lede oss”! Presset påAron
var enormt. Vaklendeunder det
voksende presset, ga den veike
lederen etter for mengden, og
ba dem bringe ham smykkene
sine. De reagerte med glede, og

Bud to: https://youtu.be/LFqAE-bUv3k

Falske guder
Les 2Mos 20,4–6
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Aron smeltetderetter skattenederes og laget demom til en gullkalv.
Han erklærtederetter at de nestedag skulle feire høytid for Herren.
Ikke uventet utviklet denne festen seg fra overspising og drikking
til andre nedverdigende handlinger.

Å, hvor hurtig Israel brøt sine løfter om å følge Guds bud som
de nylig hadde mottatt!

Da Moses kom ned fra fjellet sammen med Josva, sin tjener,
hørte Josva det høye bråket som steg opp fra leiren, og trodde der-
for at folket var under angrep. Men Moses visste bedre. Snart fikk
de se perverse scener og utagerende festing. Den store lederen ble
så sint at han kastet lovtavlene og knuste demmot bakken.

Hvordan kunneGuds folk så hurtig vende seg til avgudsdyrkelse
etter en slik kraftfull åpenbaring av Gud selv, når Han erklærte sin
lov? I dette studiet vil vi se nærmere pådet andre budet om avguds-
dyrking, og lære hvorfor det er så viktig for oss å tilbeGud i “ånd og
sannhet” (Joh 4,23).

“Gi meg forstand, og
jeg skal holde Din lov.
Sannelig, jeg skal holde
den av hele mitt hjerte.”

—SAL 119,34
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1. Hva krevde nasjonen Israel da Moses drøyet med å komme
ned fra fjellet?

“Kom, lag guder til oss, som kan gå foran oss. For denne Moses,
han som førte oss opp fra landet Egypt, ham vet vi ikke hva det har
hendt med” (2 Mos 32,1).

Hvem var det folket sa ledet dem ut av Egypt?

Folket mistet hurtig Gud av syne og trodde at Moses hadde ført dem
ut av slaveriet. Mange var vant til avgudene som de tilbad i Egypt. I
deres svake åndelige tilstand, var det mange i denne mengden som
snudde seg bort fra sine løfter om å adlyde Gud og fulgte isteden
sine gamle vaner med avgudsdyrking.

2. Hva laget Aron, som folket skulle tilbe?

“Så tok alt folket ut de øreringene av gull som de hadde i ørene, og
kom med dem til Aron. Han tok imot gullet fra deres hånd, og han
fikk det formet med en meisel og dannet det til en støpt kalv. Da sa
de: “Dette er din gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt”
(2 Mos 32,3.4).

Hva ble brukt for å lage gullkalven?

Å lage enavgudvar enalvorlig blasfemiskhandlingmotGud.Herren
hadde akkurat frelst disse menneskene på en spektakulær måte.
Likevel snudde de hurtig ryggen tilHam. Tilbedelsen av gullkalven,
laget av deres smykker, var motbydelig. Deres vantro motGud ledet
dem til å fjerne seg fra Hans velsignelse og beskyttelse.

3. Hva forteller det andre budet oss om det å tilbe utskårne
bilder?

“Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe
som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i
vannet under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene
dem.” (2 Mos 20,4.5).

STUDIET
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Avgudsdyrking er klart forbudt av Gud. Det er uakseptabelt å tilbe
ting. Gud skal aldri bli representert av noe menneskelaget, siden
ikke noe av det vi skaper kan nøyaktig kopiere egenskapene til den
allmektige Skaperen av universet. Det er umulig for mennesket å
forme et bilde av den usynlige Gud. Å gjøre det ville bare redusere
vårt syn på Ham.

4. Hvor alvorlig er overtredelsen av å lage eller tilbe avguder?

“For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker
fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater
Meg, og som viser miskunnhet mot tusen slektsledd, når de elsker
Meg og holder Mine bud” (2 Mos 20,5.6).

Til hvem viser Herren nåde?

Beskrivelsen av at Herren er en “nidkjær” Gud viser oss det dype
og nære forholdet som vi er ment å skulle ha til Ham. Det er
sammenlignbart meddet å være gift, og så være utromot ektefellen.
Når vi tjener andre guder, er det åndelig utroskap. Imidlertid er
Herren nådig mot de som angrer, og ønsker å følge Hans bud!

5. Hvordan beskriver Jeremia Judeas frafall når de tilber
utskårne bilder?

“Slik skjedde det: Med sitt lettsindige horeliv vanhelliget hun
landet og drev hor med stein og tre” (Jer 3,9).

Jeremiakaller avgudsdyrkelse “hor”.Hangikkvideremedå forklare
hva Israelittene gjorde: “For de sier til et tre: Du er min far og til
en stein: Du fødte meg. For de har vendt ryggen mot Meg, og ikke
ansiktet. Men på den tiden det onde kommer over dem, sier de: Stå
fram og frels oss!” (Jer 2,27). Det var en klar fornektelse avGud som
deres Skaper, og denne synden hadde ødeleggende konsekvenser.

6. Hva sier Jesaja om verdien av avguder?

“De somskjærer ut gudebilder, er tomme alle sammen. Deres kjære
guder gagner ingen ting. De som gir dem vitnesbyrd, verken innser
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eller skjønner ... Hvem formeren gudeller støper et gudebildeuten
å vente seg gagn av det?” (Jes 44,9.10).

Hvor mye gagner det å skape og tilbe avguder?

Ikke bare sier Jesaja at avgudsdyrkelse ikke lønner seg, men
han latterliggjør ideen om at en mann kan kutte ned et tre, koke
kveldsmåltidet på noe av veden, for så å lage et avgudsbillede av
resten av treet. Det er tåpelig å bøye seg ned for et stykke tre eller
stein og be: “Utfri meg, for du er min gud!” (v. 17).

7. Når Kongen av Babylon befalte de tre hebreerne om å falle
ned for billedstøtten av gull, hvordan reagerte de da?

“Skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudenedine ...
heller ikke tilbe gull-billedstøtten som du har satt opp” (Dan 3,18).

Hva var straffen når Sjadrak, Mesjak, og Abed-Nego nektet å bøye
seg for kongens billedstøtte?

Å forstå prinsippene i dette budet er spesielt viktig for de som lever
i de siste dager. Åpenbaringen kapitel 13 advarer oss sterkt mot at
dyret ved sin kraft vil true med døden de som ikke tilber dyrets
bilde. På grunn av sin trofasthet ble Sjadrak, Mesjak, ogAbed-Nego
frelst fra den brennende ovnen. På samme måte vil Gud ære de som
nekter å bøye seg for avgudsbilder, selv om statuene erment å være
kristne.

8. På hvilken måte beskrev Jesus tilbedelse av Gud for kvinnen
ved brønnen?

“Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet”
(Joh 4,24).

Bibelen erklærer: “Men et sjelelig menneske tar ikke imot de ting
som hører Guds Ånd til, for de er som dårskap for ham. Han kan
heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig.” (1 Kor 2,14).
Nøyaktig fysisk fremstilling av åndelige ting er simpelthen ikke
mulig. Det ville være som å sammenligne et lite stearinlys med
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sollyset. Mosesble lovprist fordi “han så Hamsom erDen Usynlige”
(Hebr 11,27).

9. Er det andre farer forbundet med avgudsdyrkelse?

“Gud, som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i templer
gjort med hender, siden Han er Herre over himmel og jord” (Apg
17,24).

Bibelen lærer at Gud er allestedsnærværende, som betyr at Han
kan være alle steder på en gang. (Se Ords 15,3). Imidlertid vil
billedtilbedelse forbindeGud meden statuepå enpidestall, plassert
i et tempel ett eller annet sted, som vi må gå til for at våre bønner
skal bli hørt. Men Gud kan høre deg overalt, så det ødelegger vår
forståelse av den levende Gud. (Se Matt 18,20).

10.Hvilken praksis peker ofte Bibelen på i forbindelse med
avgudsdyrkelse?

“Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far
ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller
ekteskapsbrytere ... skal arve Guds rike” (1 Kor 6,8–10).

Apostelen Paulus forbinder billedtilbedelse med umoral flere
steder, blant annet 1. Kor 5,10 og 10,7. Gammel avgudstilbedelse
var ofte knyttet til fornedrende sensualitet. Å stole på våre sanser
i vår erfaring med Gud kan være en populær trend i mange
menigheter, men opphøyelsen av Skriften som rettesnor for våre
kirkelige seremonier skulle alltid være det virkelige fundamentet
for tilbedelse.

11. Hva sier Bibelen vil hende med avgudsdyrkere til slutt?

“Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor,
trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnere skal få sin del i sjøen
som brenner med ild og svovel, den som er den annen død” (Åp
21,8).

Hvor havner omsider de ugudelige?
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Det andre budet beskytter oss mot å redusere våre tanker om
universetshelligeGud, Skaperenavalt liv.Når folk skiller seg fraden
sanne tilbedelsenav Herrensom Skaper, så misterde grunnlaget for
lykke og glede. Ved å holde det andre budet, vil vi være forbundet
med den Ene som tilbyr oss evig liv.

12. Forbyr Bibelen å lage bilder eller avbildninger for andre
formål enn avgudsdyrking?

“Så lagethan utskjæringerpå veggene i helehuset, både i den indre
og den ytre helligdommen. Det var utskårne bilder av kjeruber,
palmetrær og utsprungne blomster” (1 Kong 6,29).

Mange tror at det andre budet lærer at det er synd å lage noe som
helst som avspeiler en figur eller et bilde, men budet forbyr bare å
bruke disse tingene til tilbedelse. Å ha f. eks. et bilde eller en blomst
eller bronsestatue av en ørn er ikke avguderi før du begynner å
tilbe det. På Guds befaling investerte Moses og kong Salomo mye
i artistisk skjønnhet i helligdommen som de bygde. Der var engler
i gull, bronseokser og blomster. Men bildene og figurene skulle
aldri tilbes. Det er en markant forskjell på at ting blir brukt til
illustrasjoner, og faktisk tilbedelse av slike figurer. Syv hundre år
etter at Moses laget en bronseslange, begynte Israel og tilbe selve
gjenstanden. Når det kom til det punktet, fikk kong Hiskia den
ødelagt. (Se 2 Kong 18, 3-7.)

13. Hvis jeg allerede er en kristen, er det da noen grunn til å
advare meg mot å tilbe avguder?

“Dere barn! Hold dere borte fra avgudene! Amen” (1 Joh 5,21).

Hvordan kan kristne bli fristet av avguder?

Johannes skriver denne advarselen til de kristne. Han vet at selv
Guds etterfølgere kan plassere andre mennesker eller gjenstander
over Herren. “Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om
de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden” (1 Joh
4,1). Noen unnskylder det å bøye seg ned for avbildninger fordi de
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angivelig representerer Gud. Men selv ikke sansene våre skal vi
stole på, bare det som er i harmoni med Hans Ord.

14.Vil du under bønn be Herren om å ransake hjertet ditt og
åpenbare for deg enhver form for idoldyrking som setter ting
eller mennesker foran Gud?

“Gi meg forstand, og
jeg skal holde Din lov.
Sannelig, jeg skal holde
den av hele mitt hjerte.”

—SAL 119,34
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Hvorfor ga Gud de ti bud til alle mennesker?
Det var ikke for å gjøre livene våre ulykkelige. Loven
er ment å berike oss med velsignelser. Den leder oss
inn i et spesielt forhold til Herren, som skapte oss og

sørger for oss. Som en instruksjonsmanual for en ny dyr bil, instru-
erer Guds lov oss om hvordan vi kan nyte og vedlikeholde et rikere
og bedre liv.

Det erogså andregrunner til at Gudga ossbudene. De ti budene
fungerer som et fundament for Guds nye pakt med sitt folk, en lov
somHan skriver i våre hjerter (Jer 31,33). Loven fungerer også som
en standard som alle vil bli dømt etter. Bibelen sier: “Tal da slik, og
gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens lov” (Jak 2,12).
Etter at Salomo oppmuntrer leserne til å holde Guds bud, legger
han til: “ForGud skal føre hver gjerning fram for dommen, sammen
med alt det skjulte, enten det er godt eller ondt” (Fork 12,14).

Synd blir definert av Guds lov.Hvis vi ikke hadde Guds lov ville
vi ikke vite forskjellen mellom godt og ondt. Bibelskribenten Jakob
sammenligner det å se på loven med å se på seg selv i et speil Jak
1,23-25). Når vi serpå budene, ser vi hvem vi virkelig er.Vi er fortalt:
“For ved loven kommer erkjennelse av synd” (Rom 3,20). Johannes
forklarer: “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er
lovløshet” (1 Joh 3,4).

Guds lov spiller en viktig rolle ikke bare med å overbevise oss
om synd og hjelpe oss å se vårt behov for en Frelser, men den er
også brukt av Den hellige ånd til å endre våre hjerter. Kong David
skriver: “Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen” (Sal 19,8).
Paulus forklarer: “Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus,
for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro” (Gal 3,24). Selv om loven
åpenbarer synd, kan den ikke frelse oss. Bare Kristus kan frelse oss
fra synd.

Til slutt bringer de ti bud oss sann frihet. Når vi lever i synd,
er vi slaver av “synden” (Joh 8,34). Å forsøke å holde loven frir oss
fra slaveriet - det slaveriet som skader oss selv og andre. David sier:
“Og jeg kan vandre fritt, for jeg søker Dine befalinger” (Sal 119,45).
Jesus sammenligner det å følge loven med et åk som letter arbeids-
byrden. Han sier: “Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, ... og dere skal

Flere lærdommer angående loven
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finne hvile for sjelene deres. For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er
lett” (Matt 11, 29.30). Å leve ved Kristi Ånd frir oss fra synd, for “der
Herrens Ånd er, der er det frihet” (2 Kor 3,17).

“Dine buds vei vil jeg
løpe, for Du gjør mitt
hjerte frimodig.”

—SAL 119,32
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Moses kunne knapt tro sine egne øyne.
Busken foran ham var omsluttet av flammer,

men den brente ikke opp! Han hadde aldri sett et
slikt forbløffende syn. Han gikk nærmere for å stud-

ere det merkelige fenomenet.
I de siste 40 årene hadde Moses bodd i ørkenen i Midjan, mens

han arbeidet som hyrde for sin svigerfar. Etter å ha drept en egyp-
tisk slavedriver som hjerteløst pisket en israelitt, flyktet Moses, en
egyptisk prins, for sitt liv.

Men hjertet hans verket for sitt folk som var fanget i slaveri.
Ettersom han nærmet seg den brennende busken, kom plutselig en
stemme fra flammene og kalte på ham ved
navn. Moses skalv ved lyden av stem-
men, og svarte: “Her er jeg.”

Da sa Gud: “Ta sandalene av
føttene dine, for stedet du står
på, er hellig grunn” (2 Mos 3,5).
Moses adlød. Så sa Gud: “Jeg er
din fars Gud, Abrahams Gud,
Isaks Gud og Jakobs Gud. ...
Jeg har sannelig sett hvordan
Mitt folk fornedres i Egypt.
Klageropet deres over slave-
driverne har Jeg hørt. ... Derfor,
kom nå, så skal Jeg sendedeg til
Farao, så du kan føre Mitt folk,
Israels barn, ut av Egypt” (vv.
6.7.10).

Moses nølte. Han tvilte på
at Gud hadde valgt den rette

Bud tre: https://youtu.be/2o98kzIwfNM

Guds hellige navn
Les 2Mos 20,7
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personen. Derfor spurte han: “Se, når jeg kommer til Israels barn og
sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til
meg: Hva er Hans navn? Hva skal jeg da si til dem?” (v.13).

Gud svarte: “JEG ER DEN JEG ER. Og Han sa: Dette skal du si
til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. ... Dette er Mitt navn
til evig tid, og slekt etter slekt skal kalle Meg ved dette navnet” (vv.
14.15).

SåMoses gikk iHerrensnavn.Nårhanoghans brorAron talte til
israelittene og delte med dem det Gud hadde fortalt ham, så bøyde
de seg alle ned og tilbad Herren. Men farao forherdet sitt hjerte og
sa: “Hvem er Herren, at jeg skulle lyde Hans røst og la Israel fare?
Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke la Israel fare” (2 Mos 5,2).

Moses æret Guds hellige navn; farao foraktet det. I dette stud-
iet vil vi studere det tredje budet, som kaller oss til å respektere
Herrens navn. De som virkelig kjenner Gud, vil ære Hans navn.

“Sett meg til å vandre
på Dine buds sti, for jeg
fryder meg på den.”

—SAL 119,35
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1. Hvilken undervisning får vi i det tredje budet?

“Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil
ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn” (2 Mos 20,7).

Hvem vil Han ikke holde skyldfri?

Å “misbruke” Guds navn betyr å bruke Hans navn respektløst,
tilfeldig eller uforskammet. Dette budet forbyr ikke bare falske eder
og alminnelig sverging, men det fordømmer også at vi tankeløst
bruker Herrens navn i vår dagligdagse samtale; enten ved et rått
språk eller i vitser, det er å gjøre verdiløst det som er hellig. De
ordene vi taler indikerer hva somer i våre hjerter (Matt 12,34).Hvis
vi elskerHerren, vil vi taHans navnpå våre lepper medærbødighet.

2. Hvilke andre skikker forbyr det tredje budet?

“Og dere skal ikke sverge falskt ved Mitt navn, og dere skal ikke
vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren.” (3 Mos 19,12).

Ordet “sverge” i denne forbindelsen handler faktisk om å avlegge
en ed, ikke uanstendig tale. Gud forbyr ikke folk å avlegge ed, som
for eksempel i en rettssal, hvor en person lover å fortelle sannheten.
Kristne behøver ikke å nøle med å love å være fullstendig ærlig.
Denne teksten snakker spesifikt mot å avlegge “falsk” ed i Guds
navn. Mened i Guds navn er brudd på både det tredje og det niende
budet.

3. På hvilken måte åpenbarte Herren sin karakter til Moses?

“[Moses] sa: Jeg ber Deg, vis meg Din herlighet! Da sa [Gud]: Jeg
skal la all Min godhet gå forbi ansiktet ditt, og Jeg skal forkynne
Herrens navn for deg. ... Nå steg Herren ned i skyenog stilte Seg
sammen med ham der, og Han forkynte Herrens navn. Herren

gikk forbi rett framfor ham og forkynte: Herren, Herren Gud,
Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og
sannhet” (2 Mos 33,18.99; 34,5–6).

STUDIET
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Hvilke av Guds karaktertrekk er åpenbart i Hans navn?

Når Gud åpenbarte sin herlighet til Moses, erklærte Han sitt navn
og karakter. På Moses’ tid valgte foreldre nøye hvilket navn de ga
sine barn, da navnet skulle åpenbare noe om barnets fødsel eller
et håp som foreldrene hadde om barnets fremtid. En persons navn
åpenbarte hans karakter. På samme måte forteller Guds navn om
Hans godhet.

4. Hvordan talte kong David i Guds navn?

“Han har gitt løsepengen for Sitt folk. For evig tid har Han satt
opp Sin pakt. Hellig og fryktinngytende er Hans navn” (Sal 111,9).

David æret Guds navn i henhold til budet. Han la merke til at
Herrens navn skulle æres fordi det representerte Gud og Hans
karakter. Et annet ord for “fryktinngytende” er “ærverdig”, som er
en tittel bare brukt på Gudog skulle aldri brukes på mennesker.Det
betyr å anerkjenne som verdig til stor ære.

5. Hvordan lærte Jesus at vi skulle tiltale Gud?

“Når dere ber, skal dere si: Fader vår,Du somer i himmelen, helliget
være Ditt navn” (Luk 11,2).

Hvilke navn brukte Jesus på Gud i sine bønner?

I Bibelener detmange titlerpå Gud.Noen avdisse er:Herren (1Mos
2,4), Den Allmektige (1 Mos 17,1), Mektig Tårn (Sal 61,4), Skjulested
(Sal 32,7) og Shilo (1 Mos 49,10). Når Jesus døde på korset kalte Han
Gud “Eli” (Matt 27,46). Uansett hvilken tittel vi bruker skal vi alltid
“opphøye” Hans navn og behandle det på en hellig måte.

6. Sa ikke Jesus at vi ikke skulle sverge i det hele tatt?

“Igjen har dere hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge
falskt, men du skal holde dine eder for Herren. Men Jeg sier dere:
Sverg ikke i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds
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trone, eller ved jorden, for den er Hans fotskammel, heller ikke ved
Jerusalem, for den er den store Konges stad” (Matt 5,33–35).

Hvilke eksempel i denne teksten brukte Jesu på sverging (avlegge
ed)?

I dette verset taler Jesus om en vanlig praksis på Hans tid med
tilfeldig bruk av sverging, for så deretter å bryte løftet som ble
gitt. Kristus var ikke imot å avlegge en offisiell ed eller løfte, Han
svarte selv under ed under sin egen rettssak. Imidlertid er det ikke
nødvendig for en ærlig person som alltid snakker sant, å forsterke
sine ord med en ed.

7. Hvilke råd ga Jesus i tillegg om det å avlegge ed i
hverdagslige samtaler?

“Men la deres ja være ja og deres nei være nei” (Matt 5,37).

Kristus oppmuntret sitt folk til å være åpen og sannferdig i all sin
tale. Når en person forsøker å understreke sannheten ved å avlegge
en ed eller løselig legge Guds navn til utsagnet, indikerer det at
ordene deres i seg selv ikke er pålitelige. Snakker vi alltid bare
sannheten når vi legger Guds navn til våre utsagn? Nei. Kristne
skulle følge Jesu råd til alle tider og på alle områder i livene sine,
mens de unngår overdrivelse, smiger, eller villeder andre med
bedragerske ord.

8. Hvilke råd gir Det nye testamentet angående vår tale?

“Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere
kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt” (Kol 4,6). “La ikke et
eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som er
gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem
som hører på” (Ef 4,29).

Hvilke type ord skulle komme fra vår munn?

Salt fremhever ikkebare smakenpåmat,denbevarerogså.På samme
vis skulle vår tale bringe frem smaken på et gudfryktig liv. Våre
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ord skulle lede andre til ting som er evige, ikke midlertidige. Våre
ord skulle ære Gud og styrke andre. Språk krydret med grovheter
forteller bare andre at vårt sinn er overfladisk og sannsynligvis ikke
fylt med mye av særlig verdi.

9. Hva ellers advarer Jesus mot ved å misbruke Guds navn?

“Ikke alle som sier tilMeg:Herre,Herre, skal komme inn i himlenes
rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til
Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn,
drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i
Ditt navn?” (Matt 7,21.22).

I hvem sitt navn var det disse profeterte og gjorde store gjerninger?

Å bruke Guds navn, selv om det er i en såkalt tjeneste for Herren,
betyr ikke nødvendigvis at vi bruker det på en ærefull måte. Når vi
ikke gjør “Min himmelskeFars vilje,” vil Kristus svare: “Jeghar aldri
kjent dere. Gå bort fraMeg, dere som driver med lovløshet!” (v. 23).
Vi vanærer Guds navn når vi tar navnet “Kristne”, men ikke lever
slik som kristne skulle. Det er som et produkt som er feilmerket.
Falske kristne er levende eksempel på falsk reklame.

10.Hva skjer når mennesker prøver å bruke Jesu navn med et
selvisk mål for øye?

“Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne begynte da selv
å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De
sa: Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner. Og den
onde ånden svarte og sa: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg hvem
er, men hvem er dere?” (Apg 19, 13.15).

I dette verset forsøkte syv sønner til en prest å bruke Jesunavn som
en formel til å kaste ut onde ånder fra en mann. Den demonbesatte
mannen hoppet på dem og overvant dem. Lærdommen for disse
menneskene var at Jesu navn ikke var noe å leke seg med. Bare det
å bruke Guds navn betyr ikke at vi ærer navnet Hans. Når vi kaller
oss selv kristne, men oppfører oss likt med denne verden, vanærer
vi Jesu navn.
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11. Hvordan beskriver Åpenbaringsboken Guds folk som lever i
den siste tid?

“Og det ble ikke funnet svik i deresmunn, for de er uten lyte framfor
Guds trone” (Åp 14,5).

Hvem er uten feil foran Guds trone?

Å vanære Guds navn er svikefullt. Når vi misbruker Herrens navn
er vi uærlige. Det er en form for løgn å bruke Guds navn til egne
formål. Akkurat som Jesus lærer atHan ikke vil vedkjenne seg visse
folk som sine egne, på samme vis erklærer det tredje budet: “For
Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn” (2
Mos 20,7). Og mens det tredje budet ikke er spesifikt gjentatt i Det
nye testamentet, så er så visst prinsippene der: “... slik at Guds navn
og læren ikke blir spottet” (1 Tim 6,1).

12. Hva er eksempler på misbruk av Guds navn på en verdiløs og
vanærende måte?

Bibelen sier: “Jeg vil vokte mine veier, så ikke jeg synder med
min tunge. Jeg vil vokte min munn med munnkurv, så lenge den
ugudelige står foran meg” (Sal 39,2).

De aller fleste vet at hvis du treffer fingeren din med hammeren og
slenger ut Guds navn (eller Jesu navn), så sverger du. Men mange
overser andre ord somer “forkortelser” av Gudsnavn, somogså kan
bli brukt på en likegyldig måte. Selv når vi ser noe dramatisk og sier:
“Store Gud”! - vanærer vi Herren med slike respektløse utbrudd.

13. Hvordan kan vi lære å oppriktig ære og opphøye Guds navn?
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Bibelen sier: “De som frykter Herren, talte da med hverandre, og
Herren lyttet og hørte på. Så ble en minnebok skrevet for Hans
åsyn, for dem som frykter Herren og som grunner på Hansnavn”
(Mal 3,16).

Bibelen assosierer ordet “frykte” Herren (vise ærbødighet for Gud)
med å meditere over Hans navn.Det ville være en god ting å stoppe
opp og innse at hvert unyttig ord som kommer fra våre lepper er
blitt notert! Heldigvis kan Jesus på samme måte som Han tilga
Peter for hans sverging, også tilgi oss (Matt 26,74).

Ta tid til dyp refleksjon over navnene i Bibelen som er brukt på
Herren. Husk at å bruke Guds navn på en lettsindig måte aldri er
en liten ting.

14.Vil du velge et liv som vil ære Guds navn og vokte dine
lepper fra enhver uærbødig bruk av Herrens navn og tittel i
din tale?
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MangekristnetroratGuds lovogevangeliet
er fullstendig løsrevet fra hverandre.
Noenoppfatter til ogmedGuds lov somåvære imotset-
ning til evangeliet. De sier at loven fordømmer, mens

evangeliet gir frihet. Men når du studerer hva Bibelen faktisk sier om
loven, så ser du at problemet er ikke med selve budene. Faktisk er vårt
forhold til Jesus avgjørende for hvordan vi ser på loven.

Kristus etablerte loven i Det gamle testamentet og fyller den
med dypere betydning i Det nye testamentet. Jesus holdt ikke bare
loven perfekt, men tilbyr sitt rettferdige liv i bytte med vårt lovløse
liv. Frelse kommer ikke fra våre anstrengelser for å holde loven; vi
har allerede brutt loven - og straffen er døden. Vi trenger enFrelser.
Ved tro og gjennomJesu nåde, er vi fri fra lovens fordømmelse. Når
vi er frelst, skal vi da simpelthen bare kaste De ti bud ut av vinduet?

Kristus sa: “Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller
profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.
For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den
minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er op-
pfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer men-
neskene det samme, skal kalles denminste i himlenes rike.Men den
som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i him-
lenes rike.” (Matt 5,17–19). Jesus følger opp disse versene med å ta
eksempel fra Guds lov og utvide deres betydning.

Hvordankan forsvar av lovenvære forenligmed frelse somkom-
mer av tro? Hvordan forstår vi loven i lys av erklæringen: “Frelste
Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men
etter Sin miskunnhet” (Tit 3,5), eller “siden intet kjød blir rettfer-
diggjort for Ham av lovgjerninger” (Rom 3,20)? Underviser Det
gamle testamentet at frelsen kommer av gjerninger?

Faktisk erGuds nådeå finnegjennom heleDet gamle testamen-
tet. Som indikatorer som peker mot den kommende Frelser, finner
vi referanser til Herrens nåde og godhet - til og med i de ti bud.
I introduksjonen til De ti bud, er Herren identifisert som Israels
Gjenløser (2 Mos 20,2). Nåde gis til de som søker å følge Gud på
Hans vei (v. 6). Det fjerde budet understreker at sabbatshvilen er

Flere lærdommer angående loven
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til minne om Guds gjerninger som Han utførte for oss, ikke våre
gjerninger gjort for Ham (v. 11).

Når vi ikke lever “under loven” (Rom 6,14), betyr det ikke at vi
fjerner loven. Mennesker som lever under loven søker å leve etter
loven som et middel til å fortjene frelsen. De bruker loven som et
middel til å gjøre seg fortjent til himmelen. Men det er ikke mulig.
Slike mennesker er slaver av synden. Når noen innrømmer sin to-
tale syndighet og roper til Jesus om hjelp, blir Guds nåde utøst.

“Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under
nåde? På ingen måte!” (v. 15). Dette er fordi når Jesus tilgir oss og
lever i våre hjerter, er vi under nåden. Det betyr at vi nå er fri og i
stand til å holde Guds bud fordi Den hellige ånd bor i våre hjerter.
Nåde gir oss kraft til å adlyde fra hjertet. Å holde Guds lov gjennom
den iboende Ånden er ikke en byrde, men en fornøyelse.

“Så skal jeg alltid holde Din
lov, ja, i all evighet. Og jeg

kan vandre fritt, for jeg søker
Dine befalinger.”

—SAL 119,44.45
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Du førte oss inn i ørkenen for å dø, klaget
Israelittene til Moses.

Siden de hadde vært utfridd fra slaveriet i Egypt,
hadde hebreerne vandret rundt i ørkenen og hadde nå

spist opp det de hadde med av proviant og var derfor på leting etter
hva som helst annet de kunne finne å spise i ørkenen. Nå ropte de
ut til Moses: “Dette er din feil! Vi skulle ha blitt igjen i Egypt. I det
minste hadde vi da nok til å fylle magene våre.”

Men Gud var klar over behovene til sitt folk.Herren sa tilMoses:
“Fortell dem at jeg vil la det regne brød ned fra himmelen. Hver dag
kan folket gå ut og samle sammen bare det som de trenger for den
dagen. På den sjette dagen skal du fortelle
dem at de skal samle dobbelt så mye. På
denne måten vil jeg teste dem.”

Da folket stod opp neste dag var
bakken dekket av en hvit substans,
som tynne flak. De plukket det
opp og spurte: “Hva er dette?”
Maten fra Gud ble deretter kalt
“hva er dette?” som på hebraisk
er “manna”. Selv omMoses tyde-
lig fortaltedem atde skulle samle
bare det som var nødvendig for
hver dag, prøvde noen å samle litt
ekstra, men nestemorgen var det
ødelagt. På den sjette dagen var
det noen av israelittene som ikke
samlet noe ekstra, og gikk ut for
å se etter manna på den syvende
dagen. Men de fant ingen ting.

Bud fire: https://youtu.be/aWWtMpxSgsQ

Guds hellige dag
Les 2Mos 20,8–11
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Når disse menneskene ignorerte Guds anvisninger sa Herren til
Moses: “Hvor lenge vil dette folket være ulydige mot meg og nekte å
følge mine anvisninger? Husk at jeg ga dem ekstra den sjette dagen
så de kunne hvile den syvende. Jeg har da gitt demmer for at de skal
kunne holde sabbaten og ikke behøve å arbeide.”

Hver eneste uke gjorde Gud dette mirakelet med å gi dem ek-
stra manna den sjette dagen og bevare den på sabbaten. I 40 år kom
maten fra himmelen seks dager i uken, men ingenting på sabbaten,
den syvende dagen. Det var en ukentlig påminnelse om at Guds sab-
bat, en hellig dag, var satt til side for hvile og somminne omatHerren
er deres Skaper og Gjenløser.

I denne leksen vil vi studere det fjerde budet. Hva er hensikten
med sabbaten?Var denne loven gitt bare til det jødiske folket? Endret
Jesus hvilken dag vi skulle holde hellig? Skal kristne fortsatt over-
holde sabbaten i dag? Og i så tilfelle, hvordan skal vi helligholde den?

“Og jeg vil fryde meg i Dine
bud som jeg elsker.”

—SAL 119,47
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1. Hvordan begynner det fjerde budet?

“Husk på hviledagen så du holder den hellig” (2 Mos 20,8).

Hva pålegges det oss å gjøre med sabbatsdagen?

Dette er det eneste budet hvor Gud bruker ordet “husk”, kanskje
fordi det er det som folk lettest glemmer. Sabbaten er hellig fordi
Gud velsignet den til å være det, ikke fordi en menighet sier det.
Den er satt til side fra alle de andre dagene i uken for å minne oss
om at Herren er Skaperen av himmel og jord.

2. På hvilke måter var det Herren forklarte at vi skulle holde
sabbaten?

“Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den
sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal
du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din
tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som
bor innenfor dine porter” (2 Mos 20,9.10).

Hvem er inkludert i dette budet?

Budet omfatter alle som er “innenfor dine porter” - det er, innenfor
din husstand. Gjester, betalte arbeidere og endatil dyrene var
unntatt fra ukens regulære arbeid på sabbaten. Visste du at de aller
fleste standardkalenderne rundt om i verden viser at lørdag er den
syvende dagen i uken? Mange språk identifiserer også den syvende
dagen som sabbat. For eksempel på spansk, hvor ordet for lørdag er
sábado.

3. Hvilken grunn har Herren gitt for sabbaten?

“For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet
og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor
velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den” (2 Mos 20,11).

STUDIET
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Sabbaten er et minnesmerke om Guds arbeid med å skape jorden på
seks dager. At Herren “hvilte”, betyr ikke atGud fysisk hadde behov
for å ta en hvil. Derimot understreker det at Han avsluttet det Han
gjorde; Gud stoppet opp for å glede seg over sitt verk. Det var blitt
tid for å knytte seg til menneskene på en spesiell måte.

4. Hva annet lærer vi av å lese det fjerde budet når det blir
gjentatt senere?

“For du må huske at du var en trell i landet Egypt, og at Herren

din Gud førte deg ut derframed mektig hånd ogutrakt arm.Derfor
har Herren din Gud befalt deg å holde sabbaten” (5 Mos 5,15).

Hva var det Gud sa de skulle huske?

Sabbaten er også et tegn på frelsen. På samme måte som Israel ble
frelst fra det hjerteløse slaveriet i Egypt, har også Gud frelst oss fra
syndens slaveri. Herren har frelst oss fra den sikre død ved å tilby
oss evig liv gjennom Jesu Kristi nåde, Han som døde på korset for
våre synder. Å hvile i Kristi frelsesarbeid er en av hensiktene med
sabbaten.

5. Hvilke løfter er det Gud gir til de som holder sabbaten hellig?

“Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt
eget velbehag på Min hellige dag, men hvis du kaller sabbaten en
stor glede, Herrens hellige dag for ærefull, hvis du vil ære den,
så du ikke følger dine egne veier, og ikke gjør det som er etter ditt
eget velbehag, og ikke taler dine egne ord, da skal du ha stor glede
i Herren. Jeg skal la deg ri på høydene i landet og mette deg med
arven fra din far Jakob. Herrens munn har talt” (Jes 58,13.14).

Hvordan forklarer dette verset “gjøre etter ditt eget velbehag”?
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Å “gjøre etter ditt eget velbehag” betyr selvisk å fokusere på eget liv
uten å bry seg om Gud eller andre. Når vi ærer Herren og bryr oss
om andre på sabbaten, blir dagen en lyst. Vi er lovet å bli velsignet
hvis vi holder sabbaten hellig og ikke tramper på det fjerde budet.
Vi skal sette til side vårt arbeid og selviske gjøremål og fokusere på
Guds arbeid.

6. På hvilken måte oppfordret Jesus at sabbaten skulle holdes?

“Da sa Jesus til dem: Jeg vil spørre dere om noe: Er det tillatt
å gjøre godt eller å gjøre ondt på sabbaten, å frelse et liv eller å
ødelegge?” (Luk 6,9).

I dette verset er Jesus i ferd med å helbrede en mann med en vissen
hånd. De religiøse lederne hadde laget så strenge regler rundt
sabbaten at de faktisk fordømte Jesus for å helbrede et lidende
menneske! Jesus helbredet den visne hånden og irettesatte de som
ville gjøre sabbaten til en byrde. Den syvende dagen er ikke bare for
å tilbe Herren, men også for å hjelpe de som lider.

7. Men ble ikke sabbaten først introdusert til det hebraiske
folket på Sinaifjellet?

“Slik ble himmelen og jorden og hele deres hær fullført. På den
sjuende dagen fullendte Gud Sitt verk, det Han hadde gjort, og på
den sjuende dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Han hadde
gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på
den dagen hvilte Han fra hele Sitt verk, det Gud hadde skapt og
formet” (1 Mos 2,1–3).

Hvem hvilte etter at skapelsen var fullendt?

Sabbaten ble etablert av Gud ved skapelsen lenge før det fantes en
eneste jøde. Før den hebraiske nasjonen ble til, og før synden kom
inn i verden, laget Herren sabbaten. Derfor ble sabbaten gitt til
hele menneskeheten. Det var derfor Jesus sa: “Sabbaten ble til for
menneskets skyld” (Mark 2,27). I verset over gjelder ikke fokusetpå
skapelsen av mennesker, eller deres arbeid, men Guds arbeid som
kulminerer i feiringen av sabbaten. Vi “husker” på sabbaten fordi
den allerede tidligere var innstiftet.
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8. Hva annet skulle sabbaten være et tegn på?

“Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom
dem ogMeg, såde skulle kjenne at Jeg erHerren somhelliger dem”
(Esek 20,12).

Akkurat slik som Herren gjorde Sabbaten hellig, ønsker Gud å lege
sitt folk og skille dem fra synden. Å holde sabbaten minner oss også
på det arbeidet som Herren gjør i våre liv. Gud skapte Adam og
Eva perfekt. Synd vansiret deres karakter. Sabbaten symboliserer
at gjennom Kristus kan vi bli gjenskapt i Guds bilde og få synden
renset ut av våre hjerter.

9. Ble sabbaten bare laget for at Gud skulle ha en dag hvor Han
kunne bli skikkelig tilbedt?

“Og Han sa til dem: «Sabbaten ble til formenneskets skyld, og ikke
mennesket for sabbatens skyld. Derfor er Menneskesønnen også
Herre over sabbaten” (Mark 2,27.28).

Hvem er Herre over sabbaten?

Sabbaten ble gitt som en gave til alle mennesker. Gud bryr seg om
alle sine skapningers velbefinnende. Han vet at vi trenger tid til å
sette til side våre egne gjøremål og fokusere på Ham, Skaperen av
liv og lykke. Sabbaten er ikke en byrde for å tilfredsstille en uvillig
Gud; men derimot er det en spesiell tid for tilbedelse, samfunn med
andre, hjelpe de trengende og finne Herren i naturen.

10.Hvilken referanse er gitt til sabbaten i Guds endelige budskap
til verden?

“Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet.
Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets
kilder!” (Åp 14,7).

Hvordan er Gud beskrevet i dette verset?

Budskapene i dette verset er et kall om å tilbe Gud som Skaper.
Det inkluderer en direkte referanse til det fjerde budet i De ti
bud: “For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet
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og ...” (2 Mos 20,11). Dette siste budskapet til verden forteller oss at
sabbaten har blitt glemt av Guds folk og vil ble gjenopprettet til sin
rette betydning i manges hjerter før Jesus kommer igjen.

11. Hvordan holdt Jesus sabbaten?

Bibelen sier: “Og som Han hadde for vane, gikk Han i synagogen
på sabbatsdagen, og Han stod fram for å lese” (Luk 4,16).

Jesus pleide å delta på gudstjenestene på sabbaten. Der tok Han
del i opplesingen av Skriftene og tilbedelsen av Gud sammen med
de andre. Apostelen Paulus var også en fast sabbatsholder. “Paulus
gikk inntil dem,slik hanpleide, ogpå tresabbater samtaltehan med
dem ut fra Skriftene” (Apg 17,2). Offentlig tilbedelse og bibellesing
er absolutt passende aktiviteter på sabbaten.

12. Etter at Guds folk vendte tilbake til landet sitt etter
fangenskapet i Babylon, hvilke bekymringer ble da reist av
profeten Nehemja?

Bibelen sier: “I de dager så jeg folket i Juda tråkke vinpresser på
sabbaten. De kom med kornbånd og lesset dem på eslene, også
vin, druer, fikener og all slags last. Alt dette tok de med seg inn i
Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte
disse matvarene” (Neh 13,15).

Nehemja snakket med lederne av Judea om “onde” vaner som
“vanhelliget” sabbaten (v. 17). Han stoppet all handel og arbeid
blant folket og stengte byens porter ved solnedgang på fredag kveld
til ære for Guds hellige dag. Dette viser oss at Herren ikke har til
hensikt at vi skal utføre vårt dagligdagse arbeid på sabbaten - men
at vi skal fokusere på hvile og tilbedelse.

13. Hva er det Jesus lover at vi vil erfare hvis vi husker på hans
hellige dag?
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Bibelen sier: “Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge
byrder, og Jeg vil gi dere hvile” (Matt 11,28).

Etter at Gud hadde skapt Adam og Eva, laget Han umiddelbart
sabbaten og helliget den. Gud er kjærlighet, og Han ønsker å ha et
kjærlig forhold til oss. Alle kjærlighetsforhold trenger kvalitetstid.
Dette er den prinsippielle meningen med sabbaten, at vi kan
reservere dette hellige stevnemøte med Gud for å gi næring til et
kjærlig forhold til vår Skaper og erfare virkelig vekst i våre liv.

14.Vil du velge å holde Guds syvende-dags sabbat hellig for å
kunne motta Hans velsignede hvile?

“Mine hender skal jeg
løfte opp til Dine bud
som jeg elsker, og jeg
vil grunne på Dine

forskrifter.”
—SAL 119,48
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Hvis sabbatsdagen er en slik viktig del av
Guds lov, vil det være naturlig å forvente at
Satan angriper det fjerde budet og prøver å
endre det. Faktisk prøvde han på det. Djevelen vet

at sabbaten er et tegn på vårt nære forhold til Jesus, og det er hans
målsetting å bryte denne forbindelsen på alle mulige måter. Hans
anstrengelser som har utspilt seg over flere århundrer har gitt ham
stor suksess. Mesteparten av verden kjenner ikke sannheten om
den bibelske sabbaten, men følger derimot tradisjoner til menn og
kirker.

Du vil kanskje bli overrasket over at det ikke er en eneste liten
tekst i Bibelen som autoriserer en forandring av hvilken dag som
er sabbat. Den syvende dagen har vært utvalgt siden skapelsen,
deretter bekreftet i De ti bud, holdt av Kristus og apostlene, og gitt
gyldighet gjennom hele evigheten. (Se Jes 66,23.) Alle referanser
til den “første dagen” som er omtalt i Det Nye Testamentet peker
overhode ikke på en endring av dagen vi skal tilbe på. De er ganske
enkelt bare en referanse til den første dagen og ikke noe som helst
annet.

Endringen fra å tilbe på lørdag til søndag tok gradvis plass over
tid. Historien viser at alle kristne før det andre århundret etter
Kristus tilba på den syvende dag. I Rom, hovedstaden for datid-
ens verdensrike, vokste det frem en sterk anti-jødisk holdning og
kristne følte trang til å separere seg fra denne forfulgte gruppen. I
flere århundrer tilba mange på både lørdag og søndag.

Med dette skiftet begynte kirkeledere å se etter bibelsk au-
toritet til å tilbe på søndag. En forklaring som ble gitt var at Kristus
autoriserte tilbedelse på søndag siden det var den dagen Han stod
opp fra de døde. Interessant nok var det ingen av skribentene på
den tiden som siterte et eneste bibelvers for å dokumentere sitt
syn. Soltilbedelse, som var allment praktisert over hele den antikke
verden, påvirket ledere til å innlemme denne hedenske praksisen i
kirken.

Den 7. mars i året 321 e.Kr. godkjente keiser Konstantin den
første sivile loven om søndag. Det var et forsøk på forene de kristne,
hvor noen hadde begynt å tilbe på søndag, med hedninger som også

Flere lærdommer angående loven
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tilba solen på den dagen. Denne loven gjenspeilte hans egen bak-
grunn som soltilbeder. Den erklærte: “På solens ærverdige dag, la
da embetsmenn og folk som bor i byene hvile, og la alle arbeidsst-
eder være stengt”. Flere tiår senere fulgte menighetenbeslutningen
som ble tatt av rådet i Laodikea om å følge dette eksempelet. De
frarådet faktisk folk om å hvile på den sanne sabbaten. Store deler
av Jesu egen menighet praktiserer fremdeles denne falske læren.

“Dine hender har dannet meg
og gitt meg livsgrunnlag. Gi
meg forstand, så jeg kan lære

Dine bud.”
—SAL 119,73
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Da den gamle faren hørte nyheten falt han
sammen i stor sorg. Hans kjære sønn var død.
Den gamle patriarkens andre sønner delte motvillig
nyheten med sin far og viste ham Josefs blodstenkte

kjortel. De så på da Jakob flerret sine klær mens han ble kastet inn
i en overveldende sorg. “Jeg vil gå i graven med stor sorg over min
sønn,” hulket han.

Lite viste Jakob at Josefs brødre faktisk hadde solgt deres
yngste bror til slavehandlere, og at han i denne stund var på vei til
Egypt. Hans sjalu brødre følte seg dypt fornærmet over Josef og
hans drømmer; og de var først glad over å bli kvitt denne broren
som så urettferdig ble favorisert av Jakob.
Men nå som de så farens store sorg, an-
gret de dypt på hva de hadde gjort.

Etter som årene passerte
strevet Josef i Egypt. Han var
solgt til en rik soldat somvar kalt
Potifar. Senere ble han falskt an-
klaget for å gjøre tilnærmelser
til sin herres kone. Josef ble der-
for kastet i fengsel for flere år.
Det så ut som en umulig situas-
jon. Men Gud hadde planer for
denne trofaste unge mannen og
gjennom en serie av mirakuløse
hendelser avanserte hebreeren
fra fengselet til slottet i løpet av
en dag, og ble til slutt statsmin-
ister over hele Egypt.

Bud fem: https://youtu.be/sitIWd1dxAw

Hedre våre foreldre
Les 2Mos 20,12
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Syv år senere, når en stor hungersnød rammet landet deres,
sendte Jakob sine sønner til Egypt for å kjøpe mat. Da de kom til
statsministeren for å kjøpe korn, bøyde de seg for ham uten å reg-
istrere at det var deres yngste bror. Men Josef gjenkjente dem.
Så testet han brødrene for å se om deres hjerter hadde forandret
seg. Når han endelig fikk avklart at de ikke lenger var de samme
sjalu mennene som hadde skadet ham, åpenbarte han seg for sine
lamslåtte brødre med å si: “Jeg er Josef, lever min far fortsatt?” (1
Mos 45,3). Han forsikret dem om sin tilgivelse, og mange tårer falt.

Med sine brødre samlet rundt seg fortalte han dem:
“Hungersnøden vil ikke være over før om fem år. Si til min far at
han må komme ned til Egypt med deres familier, så vil jeg ta vare
på dere alle.”

Når Jakob mottok nyheten om at Josef fortsatt var i live og
hersket i Egypt, kunnehan ikke tro det!Men nården gamlemannen
så den lange karavanen som var sendt med dem for å transportere
dem tilEgypt, sahan: “Detteholder. Minsønn Josef er fortsatt i live.
Jeg vil dra og se ham før jeg dør” (1 Mos 45,28).

I en beveget gjenforening fylt meddype følelser, hilste Josef sin
gamle far, omfavnet ham og gråt. Så ledet han sine brødre til det
beste området i Egypt, bosatte sin far og hans hushold og skaffet
dem alt de trengte.

Mange har innsett at den æren Josef viste sin far og hans fami-
lie, er enda større enn hans seier over alle prøvelsene.

I denne leksen vil vi studere det femte budet. Hva betyr det å
ære sine foreldre? Hvordan viser vi dem respekt? Hvilket løfte gir
Bibelen oss når vi respekterer de som brakte oss inn i verden?
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1. Hvilket løfte finner vi i det femte budet?

“Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det
landet Herren din Gud gir deg” (2 Mos 20,12).

Hvem skal vi hedre?

I Ef 6,2 sier apostelen Paulus at dette er det første budet med et
løfte. Ikke bare forsikret Gud Israels barn at deres liv ville bli mye
lykkeligere i det lovede landet, men en dag, på den nye jord, vil alle
Guds barn som viste respekt og kjærlighet til sine foreldre nyte
evig liv.

2. Hvilken sammenligning gjør Bibelen mellom våre foreldre og
Gud?

“Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og holde
Mine sabbater. Jeg er Herren deres Gud” (3 Mos 19,3).

Hvem skulle ære sin mor og far?

Fordi Gud er vår skaper, ærer vi sabbaten. Våre foreldre har også
vært delaktig i vår skapelse; de står derfor naturlig med autoritet
over oss av samme grunn. Foreldre skal ha vår respekt siden de er
ansvarlige for vår velferd, og de representerer Gud for oss.Når barn
vanærer sine foreldre, vanærer de også Herren.

3. Hva sier Bibelen om det å vise respektløshet overfor sine
foreldre?

“Den som forbanner sin far eller sin mor, hans lampe skal slokne i
det dypeste mørke” (Ordsp 20,20).

Hvilket ord er brukt i dette verset for å vise respektløshet?

Den endelige skjebnen til alle som bryter budene er døden. Under
teokratiet i Israel kunne de som med overlegg overtrådte visse bud
bli steinet; dette var virkeligheten til opprørske barn (2 Mos 21,17).
Å snu seg bort fra foreldres råd vil ofte føre oss inn i mørket. På den

STUDIET
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annen side, løftet om liv og velsignelser er gitt til de som er lydige.
(Se 5 Mos 5,16.)

4. Hvilket ansvar har foreldre overfor sine barn?

“Den somholder sin tuktestav tilbake, hater sin sønn,men den som
elsker ham, søker ham påpasselig med rettledning” (Ordsp 13,24).

Hvordan er kjærlige foreldre beskrevet?

Ved siden av å gi barn kjærlighet og ømhet, er det også tider der det
er behov for at en far eller mor tukter sin sønn eller datter. Noen
ganger kan det være så enkelt som et taust blikk, ved å “telle til tre”,
- eller ved å inndra et privilegium. All tukt må gjøres med en sterk
ånd av kjærlighet.

5. Hvordan skal, i henhold til Bibelen, barn forholde seg til sine
foreldre på sine gamle dager?

“Men dersom en enke har barn eller barnebarn, så må disse først
lære å vise gudsfrykt i familien og å gjøre gjengjeld mot sine
foreldre. For dette er godt og til behag framfor Gud” (1 Tim 5,4).

Hvor skulle barn først lære fromhet (vise ærbødighet for Gud)?

Også når deres foreldre er gamle, kan voksne barn vise dem ære og
bry seg om dem. Kjærlige foreldre som har underholdt sine barn
i mange år bør kunne forvente at barna viser dem kjærlig omsorg
etter som de blir eldre. Moses befalte: “Du skal reise deg for de grå
hår og vise en gammel mann ære. Frykt din Gud! Jeg er Herren”
(3 Mos 19,32).

6. Hvem ellers inkluderer det femte budet?

“Lær dine barn og dine barnebarn å kjenne det” [GudsOrd] (5Mos
4,9).

Budet om å ære din far og mor inkluderer også å vise respekt for
besteforeldre og deres ansvar i å hjelpe til med å lære opp sine
barnebarn med ord og eksempel.
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7. Hvilke retningslinjer gir Det nye testamentet på hvordan
foreldre skal forholde seg til sine barn?

“Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, så ikke de blir motløse”
(Kol 3,21).

Hva skjer når barna blir provosert?

Ordet som er oversatt med “provosere” betyr å “opprøre”. Noen
ganger kan foreldre plage og irritere sine barn og hisse dem opp til
sinne.Åkonstantfinne feilmedvåre sønnerellerdøtrekan fremkalle
en opprørsk ånd. Det kan også føre til at de blir mismodige. Vi må
derfor ta oss tid til å oppmuntre våre barn. (Se også Ef 6,1-4.)

8. Hvordan behandlet Jesus sine foreldre når Han var barn?

“Så drog Han ned sammen med dem og kom til Nasaret. Og Han
var dem lydig” (Luk 2,51).

Selv om Jesus hadde begynt å forstå sin endelige rolle som Guds
Sønn og verdens guddommelige Frelser, æret Han fortsatt sine
foreldre som barn og ungdom. Han levde i harmoni med det femte
budet. Selv mens Han var døende på korset for syndene i denne
verden, så Jesus forbi sin egen intense lidelse og la til rette for sin
mors omsorg før Han døde (Joh 19,26,27).

9. Er det femte budet begrenset til bare å hedre våre foreldre?

“Dere skal lyde deres veiledere og rette dere etter dem, for de våker
over deres sjeler, som de som skal avlegge regnskap. La dem gjøre
det medglede og ikke med sorg, for det ville ikke være til noennytte
for dere” (Hebr 13,17).

Hvem andre skal vi lyde?

Ved siden av våre foreldre har Gud utvalgt andre mennesker til å
veilede oss. Noen av disse kan inkludere skolelærere, vakter eller
sivile autoriteter. (Se Rom 13,1-7.) Dette verset i Hebreerne kapitel
13 snakker om å vise respekt til de som fungerer som hyrder i
menigheten, og sivile autoriteter. Slike ledere vil bli holdt ansvarlige
for sitt arbeid.
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10.Hvordan forener Bibelen tukten som er gitt av våre jordiske
foreldre med Guds tukt?

“Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tuktet oss, og vi har hatt
ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes
Far og få leve?For de andre tuktet oss i noen få dager, slik de syntes
det var best. Men Han tukter til vårt beste, så vi kan få del i Hans
hellighet” (Hebr 12,9-10).

Hvem er det vi skal vise respekt?

Når vi lærer å respektere våre jordiske fedre, leder det oss til å vise
respekt for vår himmelske Far. Akkurat som våre foreldre rettleder
oss når vi er unge og vokser opp, sørger Gud for å rettlede oss så vi
kan vokse i hellighet; det betyr å bli Ham lik. Det femte budet lærer
oss lydighet mot alle rettmessige autoriteter, og hjelper oss å skape
et bedre samfunn.

11. Hva er ett av tegnene på de siste dager?

“Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For
da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger,
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige,
vanhellige” (2 Tim 3,1-2).

I dagene før Jesuskommer igjen, vil både samfunnogmenigheter bli
merket av voksende ondskap. Ett tegn er den voksende ulydigheten
til foreldre. Forringelsen av menneskeheten begynner i hjemmet.
Foreldre som er slappe med å oppdra sine barn til å lyde, bidrar til
å overtre det femte budet, med forfall av hjem, nabolag, kirker og
nasjoner som resultat.

12. Hvilke andre eksempler på respekt finner vi i Skriften?

“Derfor skal dere underordne dere all menneskelig ordning for
Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste eller
under landshøvdinger, som er sendt ut av ham til straff for dem
som gjør ondt, men til ros for dem som gjør godt. For det er Guds
vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandige menneskers
uvitenhet til taushet, som frie,men som likevel ikke bruker friheten
til å dekke over ondskapen, men bruker den som Guds tjenere. Vis
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alle ære! Elsk brodersamfunnet! Frykt Gud! Vis kongen ære! Dere
tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de
gode og milde, men også de strenge” (1 Pet 2,13–18).

For hvem sin skyld skal vi underordne oss alle landets sivile lover?

Bortsett fra om vi blir bedt om å bryte Skriftens prinsipper, skal vi
underordne oss menneskelige lover og forordninger i samfunnet.
Når det oppstår en konflikt mellom menneskers lov (eller våre
foreldre) og Guds lov, skal vi respektere Herrens lov. (Se Apg 5,29).
Ellers skal vi etterstrebeå væregode borgereog somrepresentanter
for et lovlydig folk respektere autoriteter som er satt over oss.

13. Hvilke andre praktiske råd gir Bibelen til foreldre og barn?

“Min sønn, hør på din fars rettledning, og forlat ikke loven dinmor
lærte deg. For alt dette danner en yndig krans om ditt hode og et
kjede rundt din hals” (Ordsp 1,8-9).

“Lær denunge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv
når han blir gammel” (Ordsp 22,6).

“Og vis deg selv i alle ting som et forbilde i gode gjerninger, vis
uforfalsket renhet i læren,ærbødighet ogubestikkelighet” (Tit2,7).

“Disse ordene som Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du
skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter
i ditthus, nårdu gårpå veien,når du legger degog nårdu ståropp”
(5 Mos 6,6-7).

“Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som
tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for skammelig
vinnings skyld, men med iver, heller ikke som om dere er herskere
over dem som er tildelt dere, men ved å være forbilder for flokken”
(1 Pet 5,2-3).

Hva skulle vi lære våre barn?

Bibelen forteller oss at vi skal “lære opp” våre barn og gi dem
“undervisning” fra Guds Ord. Noen ganger under oppdragelsen
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tyr noen til avstraffelser i frustrasjon istedenfor oppdragelse i
kjærlighet. Pålagt straff uten kjærlig irettesettelse kan skape frykt
og skyld isteden for trygghet. Fiendtlighet og sinne er ikke et godt
eksempel for våre barn og leder dem ikke til å holde det femte budet.

14.Vil du forplikte deg til å ære dine foreldre, og hvis du er en
forelder, lære dine barn å adlyde det femte budet?

“Alle Dine bud
er trofaste.”

—SAL 119,86
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V i kan aldri fortjene frelsen ved gode gjern-
inger. Derimot, når vi er knyttet til Kristus
i et frelsende forhold, vil frukten av denne
foreningen føre til lydighet.

Gudhar ved sin nåde frelst oss fra syndens forbannelse og straff.
Kristus betalte fullt ut for våre synder, og når denne sannheten syn-
ker dypt inn i våre hjerter, vekker det i oss et ønske om å adlyde i
kjærlighet. Vi kan vende ossmot De ti bud somen hjelp i opplærin-
gen i å bli mer lik Jesus.

Kristus forsterket loven i det livet Han levde (Jes 42,21) og med
glede adlød Han dens forskrifter fordi de var i Hans hjerte (Sal
40,9). Jesus opprettholdt hvert punkt i De ti bud (Matt 5,18) og fre-
mhevet det store målet med dens lære: “Du skal elske Herren din
Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.
... Du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profetene
henger på disse to budene” (Matt 22,37-40).

Når Jesus svarte den rike unge mannen som spurte Ham hva
han måtte gjøre for å få evig liv, sa Han: “Men hvis du vil gå inn til
livet, så hold budene!” (Matt 19,17). Når den unge mannen spurte
“hvilke?” svarte Kristus med å sitere fra De ti bud. Mennesker som
med vilje fortsetter å bryte Guds bud vil ikke komme inn i him-
melen. (Se Matt 7,21-23.)

Kristus forklarte de overordnede prinsippene i budene ved å gi
oss et “nytt bud” (Joh 13,34). Noen tror Han mente å erstatte De ti
bud, men det Han gjorde var å peke på den dypere meningen med
dem. For folk som holdt loven på en legalistiskmåte, var ideen om å
følge den av kjærlighet en ny tanke. Jesu lære forsterket loven, den
erstattet den ikke.

Frelseren understreket gjentatte ganger at vi skal holde loven
av hjertet. “Hvis du elsker meg så hold Minebud” (Joh 14,15). “Hvis
dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme måte
som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet” (Joh
15,10). Apostelen Johannes skrev senere: “På dette vet vi at vi har
lært Ham å kjenne, om vi holder Hans bud” (1 Joh 2,3).

Men hvordan kan vi holde Guds bud i vår syndige natur? Jesus
forklarer: “Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke kan

Flere lærdommer angående loven
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bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller
ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg er vintreet, dere er
grenene. Den som blir i Megog Jeg i ham, bærer mye frukt. Foruten
Meg kan dere slett ikke gjøre noe” (John 15,4-5).

Når vi fullstendig overgir oss til Kristus (Gal 2,20), kan Hans
løfte bli oppfylt i våre liv: “For dette er pakten Jeg vil opprette med
Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge Mine lover
i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres
Gud, og de skal være Mitt folk” (Hebr 8,10).

“Ved Dine bud gjør
Du meg visere enn
mine fiender.”

—SAL 119,98
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Mens Abels blod rant fra det fatale såret
og ned på bakken, flyktet Kain, den sinte
broren hans, bort fra åstedet. Dette
var det første mordet som noen gang

var begått.
Kain var sint på sin yngre bror. De to brødrene hadde kom-

met for å tilbe Herren ved Edens porter, akkurat som Adam, deres
far, hadde lært dem. Men den eldste broren kom ikke med et lam
som offer slik han også var opplært til. Abel derimot kom med det
førstefødte av flokken sin, fordi han forstod at den virkelige prisen
av gjenløsningen krevde at blod ble utgytt.

Kanskje vurderte Kain ofringen av dyr til
å være skitten og grisete, og antok at så
lenge han frembrakte et offer og til-
bad Gud, ville ikke detaljene spille
noen rolle. Som bonde kom han
frem med et offer av sitt eget ar-
beid, produsert på egen eng. Så
betraktet Kain med sjalu sinne
en guddommelig ild komme ned
fra himmelen og fortærte Abels
offer somble favorisert, ettersom
hans eget offer lå urørt. Herren
ba inderlig Kain om å ydmyke
seg til å adlyde. Så sa Herren til
Kain: “Hvorfor er du så vred? Og
hvorfor slår du blikket ned? Har
du godt i sinne, kan du ikke da se
frimodig opp? Men hvis du ikke
har godt i sinne, ligger synden på

Bud seks: https://youtu.be/Q8MPMHfnBy0

Respekt for livet
2Mos 20,13
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lur ved døren” (1 Mos 4,6-7). Men Kain fastholdt med stolthet sitt
opprør.

En dag,da de to varute påmarken, prøvdeAbel påen roligmåte
å snakke sin eldre bror til fornuft angående sann tilbedelse, ofringer
og Guds rettferdighet. Kain tok det ille oppat Gudhadde sendthans
foreldre ut av Eden. Abel minnet sin eldre bror på Guds nåde, men
jo mer de pratet, jo mer rasende ble Kain. Til slutt tok sinnet over-
hånd, og han reiste seg og slo sin egen bror. Da han kom til sans og
samling lå Abels blodige kropp foran føttene hans.

Kain prøvde å gjemme seg, menHerren kalte påHam: “Hvor er
din bror Abel?”

Han svarte: “Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?”
Gud svarte, “Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper

til Meg fra jorden.” (vv. 9.10). Kain visste hva som hadde hendt med
broren, men ønsket ikke å innse konsekvensen av sin synd. Fra den
dagen var Kain en merket mann.Han ble enhjemløs vandrer resten
av livet.

Det første mordet hadde sitt utspring i et rasende hjerte. Kain
hadde blitt sint på broren fordi han gjorde rett, og enten ved ord
eller gjerning begynner drap i hjertet; med hat, sjalusi og sinne.

I denne leksen vil vi studereGuds sjette bud. På veien vil vi se at
mord er mer en det å ta et menneskes liv.

“Derfor elsker jeg
Dine bud mer enn
gull, ja, mer enn

fint gull!”
—SAL 119,127
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1. Hva konstaterer det sjette budet?

“Du skal ikke slå i hjel” (2 Mos 20,13).

Norske bibeloversettelser bruker ordene “slå i hjel” mens mange
utenlandske bruker “drap” eller “mord”. Flere av dem skiller også
mellom “drap” og “slå i hjel” som f. eks. den engelske basisutgaven
fra 1964 hvor budet lyder: “Ikke ta livet av noen uten grunn.” Dette
er en fremmed holdning for kristne iNorge. Men noe som bør være
klart er at Gud her ikke snakker om jakt på dyr som skal brukes til
mat. (Se 1 Mos 9,3.) Mange kristne, spesielt i utlandet, finner også
aksept i Bibelen for å ta liv i selvforsvar, hvis f. eks. fedrelandet blir
angrepet av en fremmed krigsmakt.

2. Hvem var den første morder?

“Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster.
Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for
det er ingen sannhet i ham” (Joh 8,44).

Når ble djevelen en morder?

Mens Jesus konfronterte de religiøse lederne som forsøkte å
ødelegge Ham, identifiserte Han den ene som inspirerte dem -
djevelen. Satan var ansvarlig for opprøret mot Gud, som til slutt
vil dømme djevelen og alle de onde englene til evig død. Djevelen
var også ansvarlig for å friste menneskeheten til synd og dermed
introduserte døden til vår verden (Rom 5,12). Dette gjør ham til
sjefsmorder, spesielt ettersom han prøvde å myrde Jesus.

3. Hvilken grunn ga Gud for ikke å skulle utøse blod fra andre
mennesker?

“Den som utøser et menneskes blod, skal få sitt blod utøst av
mennesker. For i Guds bilde gjorde Han mennesket” (1 Mos 9,6).

Hvem er det sommå betale for mordet på et menneske?

STUDIET
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Helligheten av livet kommer fra vår skapelse og Skaperen. Menn-
esket ble skapt i Guds bilde. Å ødelegge et annetmenneske angriper
dette bildet og gir konsekvenser. Dette budet gjaldt lenge før Gud
talte disse ordene på Sinaifjellet. Når Kain myrdet sin bror Abel,
krevde Herren det ansvarliggjort. (Se 1 Mos 4,11.)

4. Tar Gud hensyn til motivet når Han dømmer noen som
morder?

“Da skal dere peke ut de byene som skal være tilfluktsbyer for dere,
slik at en drapsmann som farer vill og dreper et menneske, kan
flykte dit” (4 Mos 35,11).

Hva skulle disse spesielle byene kalles?

Ved å grunnlegge disse byene for tilflukt, anskaffet Herren
tilfluktssteder for de som uaktsomt drepte en annen person. De
tiltalte kunne flykte ditt, inntil en rettferdig dom kunne avsies. Hvis
noen drepte en annen person, ville vanligvis en slektning av den
drepte hevne seg ved å ta livet av morderen. En by for tilflukt var et
sikkert sted for den uskyldige som søkte en rettferdig rettssak. Ikke
alle som har tatt liv er mordere.

5. Hvilket eksempel i Det gamle testamentet finner vi på hat
som leder til mord?

“Da ble Saul meget vred, ... Dagen etter skjedde det: ... Da spilte
David på harpen, slik han gjorde dag etter dag. Men Saul hadde
et spyd i hånden. Saul kastet spydet, for han sa: Jeg skal spidde
David mot veggen! Men David slapp bort fra ham to ganger”
(1 Sam 18,8.10.11).

Hvordan prøvde Saul å drepe David?

Saul var sjalupåDavid.Hanvarogså redd fordenungemannen fordi
han visste at David fór klokt frem og at “Herren var med ham” (v.
12). Forbitret sinne, hvis oversett, kan til slutt føre tilmord. Sauls hat
vokste til et slikt nivå at han brukte sin gjenværende regjeringstid
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til å forfølge David for å drepe ham. Bitterhet forårsaker problemer
og forurenser menneskehjertet. (Se Hebr 12,15.)

6. Hvordan utvidet Jesus det sjette budet?

“Dere har hørt at det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, og
den som slår i hjel, blir skyldig for dommen. Men Jeg sier dere at
den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen.
Og den somsier til sin bror: Raka! skal bli skyldig for rådet. Og den
som sier: Din dåre! skal bli skyldig til helvetes ild” (Matt 5,21-22).

Ved å fjerne de menneskelagde tradisjonene som dekket over den
sanne betydningen av det sjette budet, opphøyde Jesus en dypere
mening med loven - ikke barebokstaven, men like myeånden. Mord
er ikke bare en handling; det er også en holdning. Mens mennesker
kan se resultater av sinne, kan bare Herren se motivene i hjertet.
Det er grunnen til at Jesus fordømmer til og med den hatefulle
ånden som inspirerer til å snakke ondt om andre.

7. På hvilken måte øker Det Nye Testamentet vår forståelse av
det sjette budet ytterligere?

“Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene.
Den som ikke elsker sin bror, blir i døden. Hver den som hater
sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv
værende i seg” (1 Joh 3,14-15).

Hvordan vet vi om vi har passert fra døden til livet?

Kjærlighet kjennetegner livet til en sann kristen. Merket på en av
Jesu tilhengere er uselvisk interesse og omtenksomhet for andre,
spesielt de andre troende. (Se Gal 6,10.) Johannes identifiserer
sterkt hat som mord. Når fiendskap bor i hjertet, vet vi at en slik
person ikke er et Guds barn, men et barn av djevelen (v.10). Kains
sinne mot Abel er brukt for å illustrere sluttresultatet av et slikt
sinne (v. 12).

8. Hvor begynner et mord ifølge Jesus?
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“For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker,
ekteskapsbrudd, hor, mord” (Mark 7,21).

Når fariseerne anklaget Jesu disipler for ikke å følge deres
tradisjoner, forklarte Kristus at ekte forurensing ikke kom utenfra,
men derimot hadde sitt opphav i hjertet. De religiøse lederne
fremstod utvendig som etterfølgere av Guds lov, men innvendig var
hjertene deres fulle av synd.

9. Hvilken benevnelse blir brukt for å beskrive Jesu korsfestelse
for det jødiske råd?

“Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: «Vi skal lyde Gud
mer enn mennesker. Våre fedres Gud oppreiste Jesus, Ham som
dere drepte ved å henge Ham på et tre” (Apg 5,29-30).

Selv omde risikerte livet ved å si slike ting, snakket Peter ogde andre
apostlene modig om de jødiske ledernes urettferdige handling når
de drepte Kristus på korset. Bak det hele var det Satan som ledet
disse opprørskeherskerne til å drepeJesus. Djevelenhar alltid vært
sjalu påKristus ogønsket å se verdensFrelser tilintetgjort for alltid.

10.Finnes det noe håp eller tilgivelse for noen som er
medskyldig i mord?

“For jeg er den ringeste av apostlene, og jeg er ikke verd å kalles
apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men ved Guds nåde
er jeg det jeg er, og Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves”
(1 Kor 15,9-10).

Hva fikk Paulus av Gud?

Apg 9,1 sier at Saulus, som senere ble døpt Paulus, “fnyste av trusler
og mord mot Herrens disipler” (Apg 9,1) og gikk til og med til
ypperstepresten for å få assistanse til å forfølge kristne “til døden”
(Apg 22,4). Men Gud kalte Paulus, tilga ham, og utvalgte ham som
et vitne. Ananias sa til ham: “For du skal være Hans vitne for alle
mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på?
Stå opp og bli døpt og få vasket bort syndene dine, idet du påkaller



70 STUD I EVE I L EDERDE T I BUD

Herrens navn” (vv. 15.16). Likeså var Moses og David også skyldige
i mord, men ble tilgitt.

11. Hvem kommer til å være på utsiden av Guds hellige by i enden?

“Men utenfor er hundene og trollmennene og de som lever i hor og
morderne og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og gjør løgn”
(Åp 22,15).

Det foregående verset sier: “Salige er de som gjør Hans bud, slik
at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene
til Staden” (v. 14). De som trofast følger Guds lov vil bli velsignet
med evig liv. Det nye Jerusalem, Guds hellige by, er bygget på
fundamentet til Hans lov.Det vil ikke være noe sinne, hat eller drap
på den nye jord.

12. Er det mulig for oss å ta livet av oss selv og endatil andre i
sakte tempo?

“Eller vet dere ikke at legemet deres er et tempel for Den Hellige
Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører
dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i
deres legemeog i deres ånd, for beggehørerGud til. ” (1Kor 6,19.20).

Hva er det Paulus sier er Den hellige ånds tempel?

Når vi ikke tar vare på våre kropper og hjerner, kan vi sakte
ødelegge Guds tempel, stedet hvor Den hellige ånd bor. Ved bevisst
å skade vår helse forkorter vi våre liv, og det er en form for gradvis
selvmord. Paulus går så langt at han sier om de som ødelegger sine
kropper: “Hvis noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge
ham. For Guds tempel er hellig, og dere er dette templet” (1 Kor
3,17). Dette betyr at vi skal ta vare på helsen vår ved å avstå fra mat,
nytelsesmidler, aktiviteter og andre valg som skader våre kropper
og sinn.

13. Hvis jeg leder andre til å synde, er jeg da skyldig i drap?
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“Og frykt ikke for dem som dreper legemet, men som ikke kan
drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både
sjelen og legemet i helvete” (Matt 10,28).

Selv medvåre egneeksempler kanvi ledeandre til å ødeleggekropp
og sinn og dermed miste frelsen. Å lede noen bort fra evig liv er
enda mer alvorlig enn å skade deres legemer. I dette verset snakker
Jesus om de som forfulgte Hans etterfølgere. (Legg merke til at folk
ikke bor evig i helvete, men blir tilintetgjort.)

14.Hva er den positive siden ved det sjette budet?

Bibelen sier: “Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Du skal
sannelig refse din neste og ikke ta del i hans synd. Du skal ikke ta
hevn, og du skal ikke bære nag til ditt folks barn. Men du skal elske
din neste som deg selv. Jeg er Herren” (3 Mos 19,17-18).

Å adlyde budet mot å slå i hjel er mye mer enn å unngå hat mot
dem som skader oss. Gud oppmuntrer oss til aktivt å vise dem
kjærlighet. Jesus bekrefter dette med å si: “ Dere har hørt at det er
sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men Jeg sier dere:
Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot
dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere
og forfølger dere” (Matt 5,43-44).

15. Vil du be Gud om å fjerne alt hat og sinne fra ditt indre for så
å fylle deg med kjærlighet, til og med til dine fiender?
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Hadde ikke loven opphørt?Lærer ikkeBibelen
at de ti bud ble naglet til korset?

Det er en vanlig misoppfatning å blande sammen
Guds evige moralske ti-budslov og seremonilovene

som pektemot Kristus.De er ikke de samme, og forsøk på å slå sam-
men de to forvrenger betydningen av Skriften.

Gud innstiftet symboler og seremonier for å levendegjøre sin
frelsesplan for de troende, før Jesus selv kom for å oppfylle sym-
bolene. Helligdomstjenesten med alle sine symboler og seremonier
var derformidlertidig. Folkmisforstod imidlertid, og symboleneble
et mål i seg selv, mens de mistet den kommende virkeligheten av
syne. GjennomMoses gav Herren klare instrukser om offer og sere-
monier, som er kalt “symboler” eller “en skygge av det kommende”
(Kol 2,17).

Det er nyttig å huske at når Gud instruerte Moses om tempe-
let og dets tjeneste, skrev Moses ned på pergament alt det Herren
hadde talt til ham; han plasserte deretter disse seremonilovene på
utsiden av paktens ark (5 Mos 31,26). De ti budene ble skrevet med
Guds finger på steintavler, og var plassert inne i arken (5Mos 10,1-2).

“Han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud, det
som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til
korset” (Kol 2,14). Det var altså “skyldbrevet”, ikke loven, som ble
“naglet til korset”.

Når Jesus døde på korset opphørte offersystemene med sine
symboler og tjenester som alle pekte mot Kristus, Guds Lam. Dette
ble daoppfylt. Himmelenbekrefter denneendringen vedat tempel-
forhenget mellom det Hellige og Det Aller Helligste revnet fra topp
til bunn i det øyeblikket Jesus døde (Matt 27,51).

Det hebraiske folket ble gitt disse midlertidige symbolene for
at de skulle peke fremover mot Jesu lidelse på korset. De ti bud er
evige, og er gitt til alle folkeslag. Kristus forsvarte ti-buds loven som
å være like evig som himmel og jord (Matt 5,17-18). Når Jesus døde,

Flere lærdommer angående loven
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forsvant skyggen; disse avbildningene forsvant fordi virkeligheten -
Jesus selv - hadde kommet (Kol 2,17).

Seremonilovene er som et fotografi aven vennsom duser på for
å bli minnet om ditt forhold. Når vennen faktisk kommer på besøk,
så fortsetter du selvfølgelig ikke å se på bildet; isteden omfavner
du din venn! På samme vis endret korset alt i det jødiske religiøse
system (Hebr 10,1). Når Jesus døde ble alle symbolene, modellene
og seremoniene oppfylt i Ham. Alle mat- og drikkeoffer, festivaler,
nymåner, og seremonielle sabbater (ikke det samme somden ukent-
lige sabbaten i De ti bud) ble fullendt i Jesu liv og gjerning. (SeHebr
9,10.)

Nå kanvi tillitsfullt omfavne Jesusselv (Hebr10,19-23) ogholde
Hans evige lov som del i vårt forhold til Ham i tro og kjærlighet (1
Kor 7,19).

“Trengsel og fortvilelse
har funnet meg, men
Dine bud er min fryd.”

—SAL 119,143
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Du er mannen!” Profetens finger pekte på den
forbløffede kongen, som bøyde sitt hode i
ussel skam.

David trodde at han kunne skjule sin utroskap,
men Gud hadde sett alt.

Når den mektige kongen kom hjemen vårdag, etter å ha vunnet
en serie kamper og derfor følte seg oppildnet, var fristerens felle
satt. Mens han gikk på taket og så utover, så David en kvinne ved
navn Batseba, den nydelige konen til naboen, som badet på taket
sitt. Siden hennes ektemann Uria var borte og kjempet på slag-
marken for Israel, sendte David bud på Batseba, brakte henne til
palasset og forførte henne.

Innen få uker sendte Batseba en
hemmelig melding til David med
beskjed om at hun var gravid. Etter
å ha brutt det syvende budet,
arrangerte David det slik at
Batsebas ektemann ble sendt ut
på en selvmordsaksjon. Hans
utroskap hadde nå ført til løgn og
mord. Etter en kort periode med
sorg over sin ektemanns død, tok
David Batseba som kone for å
dekke over skandalen. Hun fødte
ham til slutt en sønn, og alt så ut
til å roe seg ned.

Men Davids overtredelse
var ikke skjult for Gud. Profeten
Natan kom fremfor kongen og
fortalte ham en sjokkerende

Bud syv: https://youtu.be/L6egdY56GyQ

Ekte forhold
Les 2Mos 20,14
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historie om en bonde, rik på krøtter og buskap, som stjal og slaktet
sin fattige nabos eneste lam. Rasende erklærte David at den hjer-
teløse mannen skulle dø. Det er da Natan åpenbarer: “Du er man-
nen.” David hadde fordømt seg selv! Profeten sa så: “Hvorfor har du
foraktet Herrens ord, så du har gjort det som er ondt i Hans øyne?
Du har drept hetitten Uria med sverdet. Du har tatt hans hustru til
din egen hustru, og du har brukt sverdet til folket fra Ammon til å
drepe ham. Derfor skal sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har
foraktet Meg og tatt hetitten Urias hustru til din egen hustru” (2
Sam 12,9-10).

Knust av tyngden av sin skyld angret David åpent. “Jeg har syn-
det mot Herren” (v. 13). Han var dypt bedrøvet for sin synd og tok
ansvaret for å ha brutt Guds lov. Noen av de mest rørende ordene
skrevet i Salmene beskriver kongens bekjennelser og ønsker om
å vende seg bort fra synden og bli ren for Gud. (Se for eksempel
Salmene 32 og 51.)

Herren tilga David, men konsekvensene av sin synd fulgte ham
gjennom hele livet. Sønnen de fikk døde som baby, problemer i
hjemmet fulgte dem, og David gjenvant aldri den fulle respekten
fra sitt folk. Allikevel, for å vise sin nåde, ga Gud til slutt David og
Batseba en annen sønn kalt Salomo, sønnen som ville bli stamfar til
Jesus!

Historien om Davids fall har ikke blitt utelatt fra Skriften. Den
står som en advarsel til alle som vurderer å involvere seg i utroskap.
I denne leksen vil vi studere det syvende budet. Vi vil lære, som i de
andre budene, at synd ikke begynner med en handling, men med en
tanke.

“Dere er Mine venner, hvis dere
gjør alt det Jeg befaler dere.”

—JOH 15,14



76 STUD I EVE I L EDERDE T I BUD

1. Hva presiserer det syvende budet?

“Du skal ikke drive hor” (2 Mos 20,14).

Selv omhor ofte bare er definert somsamleie mellomen gift person
og noen annen enn hans eller hennes ektemake, sier Bibelen at all
seksuell aktivitet utenfor ekteskapet er forbudt. Vi skal respektere
de hellige båndene i den ekteskapelige pakten laget av Herren.

2. Hva var Guds opprinnelige plan for seksualiteten?

“Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin
hustru, og de skal være ett kjød” (2 Mos 2,24).

Hvem skulle en mann binde seg til?

Den ekteskapelige institusjonen ble opprettet avGud ved skapelsen.
Herren ga Eva til Adam i en hellig forening. Denne ordningen var
ikke mellom to menn eller to kvinner. Den var mellom en mann og
en kvinne og ekskluderer alle andre former for parforhold.

3. Hvor sterkt reagerer Gud på utroskap?

“Den som begår ekteskapsbrudd med en annen manns hustru, den
som begår ekteskapsbrudd med sin nestes hustru, skal sannelig
dø, ekteskapsbryteren sammen med ekteskapsbrytersken” (3 Mos
20,10).

Når Israel først kom ut av Egypt, trodde de at overtredelse av det
syvende budet var blant de mest alvorlige lovbruddene - det skulle
straffes med steining. Den endelige skjebnen til alle syndere er
døden. Merk at både mannen og kvinnen er likt dømt. (Dette var
loven som fariseerne siterte til Jesus da de brakte tilHam en kvinne
som var tatt i hor. Merk at de ikke førte frem mannen.) Israelittene
trodde at familien var den viktigste institusjonen i samfunnet deres,
oghvis ekteskapet ikkeble respektert, ville nasjonengå i oppløsning.
Gud hater utroskap fordi det ødelegger ekteskapet, skader barna og
forkrøpler samfunnet. (Se Mal 2,16; Joh 8,2-6.)

4. Hvilke symbol ble brukt for frafall i Det gamle tesamentet?

STUDIET
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“Da Herren begynte å tale ved Hosea, sa Herren til Hosea: Gå
og ta deg en horkvinne til ekte og få horebarn, for landet driver
sannelig hor og har forlatt Herren” (Hos 1,2).

Hvilken benevnelse brukes i beskrivelsen av Guds folks frafall?

I en av de merkeligste historiene i Det gamle testamentet advarer
Gud sitt folk om tåpeligheten av avgudsdyrking ved å kommandere
Hosea til å gifte seg med en prostituert. Bildet er så dramatisk fordi
Herren søkte å formidle hvordan Han så Israels åndelige utroskap.
“Jeg skal straffe henne for dedagenehunbrente røkelse forBa’alene.
Hun prydet seg med sine ringer og smykker, og hun gikk etter sine
elskere.MenMeg glemte hun, sierHerren” (Hos 2,13). Å tjene andre
guder er åndelig utroskap.

5. Hvordan advarer Bibelen oss mot løsaktighet?

“For en løsaktig kvinne har lepper som drypper av honning, og
hennes gane er glattere enn olje. Men til slutt er hun bitter som
malurt, skarp som et tveegget sverd. Hennes føtter farer ned til
døden, hennes skritt har feste i dødsriket” (Ordsp 5,3-5).

Hvor fører livet til en umoralsk kvinne?

Kong Salomo advarte sønnen sin om å passe seg for seksuelle
synder, for det fører til evig ruin. Den vise kongen oppfordret ham
til å vokte seg, og til og med mot å komme nærhjemmene til de som
ville lede ham vill. Ordspråkene 5 og siste del av kapitel 6 advarer
mot seksuelt begjær og sier at de som går i armene til en skjøge vil
bli redusert til en brødleiv (Ordsp 6,26).

6. Fordømmer Gud andre seksuelle synder utenom utroskap?

“Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor,
urenhet, skamløs utukt, ... usømmelig festing og andre slike
gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik
som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt, skal ikke arve
Guds rike” (Gal 5,19–21).

Hvilke andre synder er opplistet i disse versene?
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Det ermange former for seksuelle synder somer fordømt i Skriften.
Ordet “utukt” omfatter alle typer ulovlig seksuell aktivitet. Det
gamle testamentet er ganske tydelig angående uakseptabel
oppførsel, inkludert homoseksualitet (3 Mos 18,22), incest (1 Kor
5,1) og seksuell omgang med dyr (2 Mos 22,19). Mange Bibeltekster
referer til disse syndene, for eksempel, 3 Mos 18; 20,10-27; og 5Mos
22,13-30.

7. Kan Gud tilgi mennesker som har overtrådt det syvende
budet?

“Min synd bekjente jeg for Deg, og min misgjerning har jeg
ikke dekket over. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine overtredelser for
Herren. Og Du tilgav meg min syndeskyld. Sela” (Sal 32,5).

Hva gjorde Gud med Davids ondskap?

Davids synd ble tilgitt da handypt og inderlig angret på sin utroskap.
Det finneshåp foralle somovertrer hvilkensom helst av Guds lover,
inkludert det syvende budet. Tilgivelse kommer som resultat av et
nedbrutt hjerte og en lengsel etter renhet. “Skap et rent hjerte i
meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre!” (Sal 51,12). David
erkjente fullt ut sine overtredelser.

8. Bryr Jesus seg om alle de som kjemper en kamp mot
seksuelle, umoralske lyster?

“Da Jesus ... sa Han til henne [en kvinne tatt i hor]: Kvinne, hvor
er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ikke én,
Herre. Jesus sa til henne: Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort
og synd ikke mer!” (Joh 8,10-11).

Hva fortalte Kristus denne kvinnen at hun måtte gjøre?

Når fariseerneprøvde å fangeJesus i en felle, ønsket de atHan skulle
anklage denne kvinnen som var tatt i hor. Men Jesus skrev i støvet
på bakken - sannsynligvis anklagernes synder - til de, overvunnet
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av skyldfølelse, forlot stedet en etter en. Så sa Han kjærlig til den
skamfulle kvinnen, “Jeg fordømmer deg heller ikke, gå bort og synd
ikke mer.” Kristus fordømmer alle syndige handlinger, men han
elsker synderen.

9. Hva lærer Det nye testamentet om naturlig seksualitet
innenfor ekteskapet?

“Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes
usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme”
(Hebr 13,4).

Hvem vil Gud dømme?

Sex i ekteskapet er en god ting som er skapt av Herren. Tross alt
velsignetGudAdamogEvaogbademvære fruktbare ogblimange (1
Mos 1,22). Fremdeles er det Guds ønske at alle skal ære ekteskapet.
Vi skulle alle respektere den hellige foreningen som Herren ønsket
mellom mann og kone. Det er en spesiell velsignelse, med sterke
bånd. Slik intimitet er ren og hellig. Når mennesker forvrenger og
misbruker seksualitet, blir den uren og fordømmes av Herren.

10.Hvilken makt i endetiden er beskrevet med symbol på
urenhet?

“Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter
på mange vann. Kongene på jorden drev hormed henne, og de som
bor på jorden, ble drukne av hennes horevin” (Åp 17,1-2).

Hvilket navn er brukt for å beskrive denne makten?

Den “store skjøgen” symboliserer en uren kirke som forener seg
med politiske ledere somgir henne autoritet. Dehjelper hennemed
å utføre hennes onde hensikt med å utrydde Guds folk. Alliansen
mellom kirkelig frafall og nasjonale regjeringer står i sterk kontrast
til Guds menighet som er symbolisert som en ren kvinne. (Se Åp
12,1; Jes 54,5; og Jer 6,2.)

11. Hva sier Bibelen vil skje til slutt med de som fortsetter å
bryte det syvende budet?
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“Men de ... som lever i hor, ... skal få sin del i sjøen som brennermed
ild og svovel, den som er den annen død” (Åp 21,8).

Hvilke annet navn har vi for ildsjøen?

De som bedriver seksuell umoral er ekskludert fra adgang til Guds
rike. Rotordet på grunnteksten, “porno”, finner vi igjen i ordet
pornografi. Paulus lærer at alle som er urene og uanstendige vil bli
ekskludert fraGuds rike (Ef 5,3.5).Umoral er fordømt (1Kor 5,9-10).

12. Hvilke råd gir Bibelen for å hjelpe oss å holde oss rene?

“For øvrig, brødre, de ting som er sanne, de ting som er sømmelige,
de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd
å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om
det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne”
(Fil 4,8).

Hvordan kan vi anvende disse rådene i våre liv i dag?

Apostelen Paulus forstod at det vi brukte tiden vår til å tenke på,
ville ha innvirkning på vår oppførsel. Når vi tillater tankene våre
å fokusere på ting som er falske, urettferdige, urene eller dårlige,
vil det lede oss til å leve syndige liv. Men når vi fokuserer vår
oppmerksomhet på det som er godt, vil handlingene våre være
tilbøyelige til det gode. Renhet i livet begynnermed renhet i hjertet.
Vurder nøye hva du tillater i livet ditt.

13. Hvordan praktiserte Job renhet?

“Jeg har sluttet en pakt med mine øyne, at jeg ikke skulle se med
begjær på en jomfru” (Job 31,1).

Med hva var det Job sluttet en pakt (løfte)?
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Job var trofast mot sitt ekteskapsløfte ved å gå lenger enn bare å
unngå utroskap. Han forstod at Guds lov krevde at tankene hans
skulle være rene, ikke bare handlingene. Job gjorde derfor en avtale
mellom sitt syn og hjertet at han ikke ville tillate sine øyne å se eller
sitt sinn å hvile på ting som ville lede til urene tanker. Begjær fikk
ikke noen mulighet i hans liv. På samme vis sier David: “Jeg vil ikke
sette noe forderv for mine øyne” (Sal 101,3).

14.Vil du gjøre en pakt, at du ved Guds nåde, skal holde det
syvende budet i handling og holdning?

“Du er nær, Herre, og alle Dine
bud er sannhet.”

—SAL 119,151
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Hvis loven fordømmer oss, hvorfor kvitter
ikke Gud seg bare med de ti bud?

Hvis du oppfatter Guds bud som restriktive, og at
de kommer fra en sint og streng guddom som prøver å

gjøre livet ditt miserabelt, ja da ville det være fornuftig å snu dem
ryggen. Men Bibelen maler ikke et slikt bilde av Herren eller Hans
lov. Skriften lærer at lydighet til budene bringer velsignelser og fri-
het, ikke trelldom og død.

Det er mange fordeler som kommer fra å adlyde Guds lov. Å
følge de moralske anvisningene som er gitt oss, utvikler vår kristne
karakter og hjelper oss å vokse som “nyfødte babyer” (1 Pet 2,2) opp
til Kristi bilde (2 Kor 3,18). En slik forvandling er et vitne til andre
om Kristi kraft til å helbrede oss fra synden (Sal 51,15).

Å overholde Guds lov er ikke noe ubehagelig. David skriver:
“Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som
ikke står på synderes vei eller sitter på spotteres sete, men som har
sin lyst i Herrens lov, oggrunner påHans lovdag ognatt” (Sal 1, 1-2).
Det er fordi vi tjener en Gud av kjærlighet at våre hjerter ønsker å
adlyde. “For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og
Hans bud er ikke tunge å bære” (1 Joh 5,3).

Når vi velger å innordne oss under De ti bud, er mange vel-
signelser lovt oss. Vi vil bli ledet til sannheten. “Om noen vil gjøre
Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg
taler ut fra Meg Selv” (Joh 7,17). Vi vil erfare fred. “De som elsker
Din lov, har stor fred, og det er ingenting som får dem til å snuble”
(Sal 119,165). Vi vil være beskyttet mot sykdommer. “Hvis dere lyt-
ter nøye til Herren vår Guds røst, og gjør det som er rett i Hans
øyne, hvis dere legger øret til Hans bud og holder alle Hans lover,
da skal Jeg ikke legge pådere noenav de sykdommene somJeg lapå
egypterne” (2 Mos 15,26). Vi vil vite at Gud hører våre bønner. “Og
hva vi ennber om, det får vi fraHam, for vi holder Hans budog gjør
de ting som er til behag for Ham” (1 Joh 3,22).

Flere lærdommer angående loven
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Når vi kjører på motorveien, og følger fartsgrensen som er satt
for vår og andres sikkerhet, føler vi ikke frykt for loven. Stoppskilt
er plassert pånødvendige steder for å hindre ulykker. Skilt om jern-
baneovergang forhindrer at folk kolliderer med tog. En kjærlig Gud
ga oss De ti bud for å bringe frihet og sikkerhet inn i livene våre.
“Tal da slik, og gjør slik, som de som skal bli dømt etter frihetens
lov” (Jak 2,12).

“Min tunge skal gi gjensvar
til Ditt ord, for alle Dine
bud er rettferdighet.”

—SAL 119,172
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Nå vil Jesus bli kronet til konge, tenkte Judas
mensfingrenehanskjærtegnetde30sølvmyn-
tene han hadde i vesken.

Judas var en født leder, begavet og med adminis-
trative evner. Mens den voksende folkemengden fulgte Jesus, lyttet
Judas med dyp interesse til tømmermannens undervisning. Han
var forundret over å se Kristus helbrede de syke og vekke oppdøde.
Aldri hadde han sett en så mektig kraft demonstrert. Judas trodde
at en dag ville Jesus bli Israels konge, og han ønsket å være i den
innerste sirkelen av disipler når dette hendte. Men Judas motsatte
seg en full overgivelse av hjertet til Jesus.

Med sin utpregede økonomiske sans, ble
Judas naturlig gruppens kasserer. Han
følte nok at andre ble for opptatt av
å lytte til Kristi lære, og så det som
sin oppgave å forfremme den nye
populære læreren. Han holdt
et tett grep om finansene. Når
de trengte mat, bevilget han litt
penger. Andre ganger kunne han
dele ut noen få ører til de fattige.
Judas overbeviste seg selv om
at det ikke ville være noe galt i
å beholde noen av pengene selv,
til personlig forbruk. Skulle det
ikke bare mangle at han hadde
en liten lønn for sitt ekstra strev?

Omsider begynte den
selvsikre disippelen å tro at en
større innsats måtte til for å

Bud åtte: https://youtu.be/BVXpoSpfFEg

Respektere eiendomsretten
Les 2Mos 20,15
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drive Jesu arbeid fremover, fordi det så ut som at Kristus i økende
grad fornærmet de religiøse lederne og forvirret folkemengden.
Judas følteat noemåtte gjøresganske snart, og han tok derfor saken
i egne hender. Han besluttet derfor å gjøre en handel med prestene
og bleenig omå overgi Jesus ideres hender for 30sølvpenger. Dette
dilemmaet ville tvinge Jesus til å demonstrere sin makt og dermed
bringe Ham til Israels trone ... og Judas ville bli belønnet.

Han må ha vært overbevist om at dette ville virke, men planen
hans falt i grus. Jesus motsatte seg ikke fangenskap slik som Judas
hadde planlagt. Judas kunne stjele penger, men han kunne ikke ta
fra Kristus villigheten til å gå veien til Golgata. Mens den forvillede
disippelen så at Guds feilfrie Sønn ble dømt til korset, kunne hans
dårlige samvittighet ikke holde ut synet og han gikk og hengte seg.
Judas’ kjærlighet til penger og kontroll hadde overskygget hans
kjærlighet til Frelseren.

I dette studiet vil vi se på det åttendebudet hvor vi lærer at hvis
vi ikke gir Gud førsteplassen i våre liv, kan vi bli ledet til å ta det
som ikke tilhører oss. Penger er ikke det eneste vi kan stjele.

“Loven er hellig, og budet
er hellig og rettferdig og

godt.”
—ROM 7,12
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1. Hva sier det åttende budet?

“Du skal ikke stjele” (2 Mos 20,15).

Hovedhensikten med dette budet er å peke på folks rett til å besitte
eiendom. Gud ber oss om å respektere andres eiendomsrett. Uten
denne loven ville vårt samfunn bli utrygt. Enhver somulovlig tar en
annen eiendom, stjeler. Tyveri kan blant annet skje ved innbrudd,
ved å dekke over sannheten under salg, eller ved andre uærlige
foretningstransaksjoner.

2. Er det å stjele bare begrenset til å ta ting som ikke tilhører
deg?

“Den som bortfører et menneske og selger ham, eller om han blir
funnet som fange i hans hånd, han skal sannelig dø” (2 Mos 21,16).

Hvilken handling er det felt dom over i dette verset?

Folk kan bli “stjålet”. Det kan også en persons rykte når vi lyver om
andre bak deres rygg. Muligheter til vennskap kan gå tapt når vi
urettsmessig sverter dem i en samtale. Vi kan også bli så fokusert
på oss selv at vi kan stjele tid som tilhører Gud eller vår neste, og
dermed mister muligheten til å vitne for Kristus.

3. Hvordan forholder Bibelen seg til arbeidsgiver og ansatte?

“Du skal ikke ta noe fra din neste ved utpressing eller rane ham.
Du skal ikke holde lønnen igjen til neste morgen for en leid
dagarbeider” (3 Mos 19,13).

Hvordan kan en arbeidsgiver stjele fra sine arbeidere?

Arbeidsgivere som holder tilbake lønninger utover lønningsdag,
eller somikkebetaler en rettferdig lønn til deres arbeidere, stjeler fra
dem. De kan også svindle arbeidere for vederlag eller godtgjørelse
for andre rettmessige utgifter.Men arbeidstakere kan også stjele fra

STUDIET
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sine arbeidsgivereved å ta ting som tilhørerfirmaet, vedunnaluring
i arbeidstiden, eller ved å lyve om antall arbeidstimer.

4. Hvilket overordnet prinsipp finner vi bak det åttende budet?

“Herren talte til Mosesog sa:Hvis noensynder oghandler troløst
mot Herren ved å lyve for sin neste om noe som ble betrodd ham,
eller om noe han fikk til forvaring, eller om et tyveri, eller om han
har tatt noe fra sin neste ved utpressing, ... da skal det skje, ... at
han skal gi tilbake det han har stjålet” (3 Mos 5,20-23).

Hvordan skulle en person gjøre opp for disse feilene?

Alle eksemplene i dette verset (så vel som i 2 Mos 22,1-15) lærer
oss ansvarlighet over for andres eiendommer. Mens det er viktig å
tilstå og angre våre tyverier, ber Gud oss også om å gjøre opp ved å
tilbakebetale tapt eiendommed renter. Døperen Johannes forkynte
at vår anger skulle bli etterfulgt av endret oppførsel (Matt 3,8).

5. På hvilken annen måte kan vi stjele fra Gud?

“Skal et menneske rane Gud? Likevel har dere ranet fra Meg!
Men dere sier: Hva har vi ranet fra Deg? Tienden og offergaven!”
(Mal 3,8).

På hvilke to måter kan vi stjele fra Gud?

Dette verset er veldig direkte! Malaki går rett på sak og forteller
Guds folk at hvis de ikke returnerer tienden (en tiendedel av
inntekten) eller gir gaver, tar de det som rettmessig tilhører Gud.
Gud instruerte tydelig folket at tienden som tilhører Ham er hellig
(3 Mos 27,30). Den skal brukes i arbeidet for Herren.
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6. Hva annet kan vi stjele fra Gud, foruten de pengene vi
forvalter?

“Se, derfor kommer Jeg imot profetene, sier Herren, som stjeler
Mine ord, ja, hver mann fra sin neste” (Jer 23,30).

Hvorfor er Gud imot disse profetene?

Når vi på falskt grunnlag hevder å være kristne, eller siterer Bibelen
feil, stjeler vi Hans ord. Hvis vi hevder å være Jesu etterfølgere, og
bruker vår religion til å dra fordeler i våre foretninger, raner vi fra
Gud og vanærer himmelen. Våre ord og våre liv skulle samsvare,
slik at vår oppførsel er et vitne for Kristus.

7. Finnes det noe håp for de som har overtrådt det åttende
budet?

“Så den ugudelige gir tilbake pantet, gir tilbake det han har stjålet
og følger livets lover så han ikke gjør misgjerning, da skal han
sannelig leve. Han skal ikke dø” (Esek 33,15).

Hva skjer når anger oppstår og det som er stjålet blir tilbakelevert?

Det å gi tilbake ting som er stjålet, løser problemer og reduserer
konsekvenser. 2 Mos kapitel 22 nevner mange eksempler på
hvordan straffen skulle tilpasses forbrytelsen. Hvis verdien av den
stjålne gjenstanden var stor, skulle erstatningen gjenspeile verdien.
4 Mos 5,5-10 viser ytterligere eksempler på erstatning for tyveri. I
noen tilfeller kan en angrende tyv ikke være i stand til å finne eller
tilbakebetale det frastjålne. I en slik sak kan de stole på Guds nåde
og fortsette å adlyde budene.

8. Hvilket løfte ga Sakkeus når han møtte Jesus?

“DastodSakkeus framogsa tilHerren: Se,Herre, jeggirhalvparten
av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen ved falske
anklager, så gir jeg tilbake fire ganger så mye” (Luk 19,8).
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Møtet med Jesus endret livet til Sakkeus. At hans omvendelse var
ektekunneseespåhansvillighet til åerstattealt somhanurettmessig
hadde tilegnet seg. Ikke bare fulgte han nøye den strengeste loven
for erstatning, men Sakkeus viste også Kristi kjærlighet til de
fattige (Luk 12,33). Hans eksempel står i sterk kontrast til den rike
unge mannen som var uvillig til å kvitte seg med sin rikdom (Matt
19,21-22).

9. Hva er det Jesus lærer oss for at vår viktigste skatt ikke skal
bli stjålet?

“Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger,
og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i
himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke
bryter seg inn og stjeler” (Matt 6,19-20).

Hvor skulle vi lagre våre skatter?

Folk samlerseg oftematerielle rikdommerfor ågi segselv enfølelse
av trygghet. Kristus viste at å samle verdslig gods kan øke angsten
og frykten. Hvor mye bedre ville det ikke være hvis vi investerte
vår tid, energi og rikdom i det som virkelig varer - oppbyggingen
av Guds rike! Å leve for Gud og tjene andre løsner grepet som
grådigheten har på hjertet.

10.Hvordan beskriver Jesus villedende ledere?

“Da sa Jesus igjen til dem: Sannelig sannelig sier Jeg dere: Jeg
er døren inn til sauene. Alle som er kommet før Meg, er tyver og
røvere. ... Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe
og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod”
(Joh 10,7.8.10).

Hva gjør tyven i dette verset?

Kristus talte om de religiøse lederne på Hans tid. De var falske
hyrder som egentlig ikke brydde segom hjorden. Dehadde omgjort
forgården i tempelet til en markedsplass, hvor de presset penger
fra de religiøse pilegrimene som kom for å ofre. Ved to tilfeller
veltet Jesus bordene til pengevekslerne og drev dem bort fra
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helligdommen. Jesus uttalte at Guds hus var omgjort til et simpelt
sted med tyver. Slikt tyveri hindret mange fra å se den sanne Gud.

11. Hvordan advarer Bibelen mot dobbeltspill og hykleri i forhold
til det å holde loven?

“[Du som] er overbevist om at du selv er en veileder for blinde, et
lys for dem som er imørke, en oppdrager for uforstandige, en lærer
for umodne, fordi du i loven har fått den rette form for kunnskap
og sannhet. Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv? Du som
forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?” (Rom 2,19–21).

Noen ganger er de som er snarest til å peke på andres synder
skyldig i nettopp de samme synder. Apostelen Paulus irettesetter
dem som lærer andre å ikke stjele, men som selv bryter det samme
budet. Slikt hykleri er uakseptabelt for Gud. Herren ser hver enkelt
persons motiv, og vi kan ikke bare late som at vi gjør det vi lærer.

12. Hvordan oppsummerer apostelen Paulus loven, inkludert det
åttende budet?

“Bli ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre, for den som
elsker sin neste, har oppfylt loven. For budene: Du skal ikke drive
hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne
falskt, du skal ikke begjære, og hvilket annet bud det skulle være,
blir alle sammenfattet i dette ord: Du skal elske din neste som deg
selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså
lovens oppfyllelse” (Rom 13,8–10).

Hvordan oppfyller vi loven?

Hvis vi skylder noe til noen, skulle vi som Jesu etterfølgere betale
eller erstatte det som tilhørte dem.Det er å vise kjærlighet til andre
mennesker. Det må være en vedvarende livsstil. Alle de ti budene
blir holdt når vi viser kjærlighet til hele menneskeheten, inkludert
loven om å ikke stjele.
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13. På hvilken måte formaner Bibelen de som har stjålet?

“Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre
det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem som
trenger hjelp” (Ef 4,28).

Hvorfor skulle vi arbeide med hendene våre?

Her taler apostelen Paulus til mennesker som er uvirksomme og
late. De som har evnen til å underholde seg selv, skulle arbeide for
å dekke sine egne behov. Paulus viser dette eksempelet i sitt eget liv
(Apg 20,34). Kristne karrer ikke til seg, men gir derimot til andre,
spesielt til de som er i virkelig nød.

14.Hvilke bibelske sannheter kan hjelpe oss til ikke å stjele?

“Jorden hører Herren til, og alt som fyller den, verden og de som
bor i den” (Sal 24,1).

“Og min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i
Kristus Jesus” (Fil 4,19).

“Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva
skal vi drikke?» eller: Hva skal vi ha på oss? For alt dette søker
hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt
dette. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette
bli gitt dere i tillegg” (Matt 6,31–33).

“I Min Fars hus er det mange rom.Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere
det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere” (Joh 14,2).

Hvor mye av jorden tilhører Herren?

Alt tilhører Herren. Vi skylder Ham alt vi har - våre penger, våre
eiendeler, våre kropper, våre gaver og våre forhold.Det er ingenting
som vi trenger som er utenfor Hans evne til å gi. Når vi setter Gud
først, blir vi ikke drevet til å stjele, karre til oss, eller bli besatt av
materielle ting i denne verden. En dag vil vi leve i himmelske hjem
og spasere på gater av gull.
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15. Hvilke bibelske advarsler kan hjelpe oss til ikke å ta ting som
ikke tilhører oss?

“Sett ikke deres lit til undertrykkelse, løp ikke forgjeves etter rov.
Hvis velstanden øker, så knytt ikke ditt hjerte til den” (Sal 62,11).

“Ugudelighetens skatter gir ingen vinning, men rettferdigheten
utfrir fra døden” (Ordsp 10,2).

“Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde
ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke
kan bære noe med oss ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være
tilfredse med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse
og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner
menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger
er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin
griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv
med mange plager” (1 Tim 6,6–10).

“[Jesus] sa til dem: Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens
liv består ikke i å ha overflod av eiendom” (Luk 12,15).

Hvilken lønn gir ugudelige skatter?

Bibelen sier at vi kan ikke stole på rikdommer. Velstandbringer ikke
lykke. Penger somsådan er ikke roten til alt ondt; det er kjærligheten
til penger som er den farlige snaren. Når vi måler vår suksess, vår
pris og vår verdi ut fra hvor mye vi eier, vil vi aldri bli tilfreds. Bare
når vi legger alt vi har i Guds hender, vil vi kunne oppnå sann og
varig fred.

16. Vil du sette Gud først i livet ditt, investere din skatt i
himmelen, respektere andres eiendom og søke å være tilfreds
med det du har?
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“Om du bare hadde
lyttet til Mine bud!
Da skulle du hatt
fred som floden.”

—JES 48,18
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Hvordan forholder Guds evige lov seg til pak-
tene - den “gamle” og den “nye”? En pakt er en
avtale mellom to parter, og Bibelen snakker om mer
enn en pakt som Han har inngått med mennesker.

Setter en av disse to “kontraktene” De ti bud til side?
Guds morallov er knyttet til pakten medMoses, som skrev: “Da

jeg hadde gått opp på fjellet for å ta imot steintavlene, tavlene med
pakten som Herren hadde sluttet med dere, ble jeg på fjellet i førti
dager og førti netter, uten å spise brød eller drikke vann” (5 Mos
9,9). Videre siterer han: “Han [Gud] kunngjorde dere Sin pakt, som
Han bød dere å holde, De Ti Ord, og Han skrev dem på to stein-
tavler” (5 Mos 4,13).

Den første pakten som er nevnt i Skriften ble gitt til Adam og
Eva når Herren sa: “Jeg setter fiendskap mellomdeg og kvinnen, og
mellom din ætt og hennes Ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal
knuse Hans hæl” (1 Mos 3,15). Guds løfte til menneskene ble videre
utvidet når Herren sa til Abraham: “Jeg skal velsigne dem som vel-
signer deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg
skal alle slekter på jorden bli velsignet” (1 Mos 12,3).

Pakten ble mer formelt bekreftet på Sinaifjellet da Israel lovte
å holde Guds lov med ordene: “Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre”
(2 Mos 19,8). Selv om Gud ville skrive loven i deres hjerter (5 Mos
30,6), forsøkte de å holde budene i egen kraft, derfor ble den brutt.
Jeremia varslet at enny pakt ville komme (31,31-34). Når det jødiske
folket korsfestet Jesus, brøt de Guds pakt, som etter det ble overført
til den kristne menighet.

Typisk vil benevnelsen den “gamle” pakt referere til perioden
med Israels historie, og den “nye” eller “andre” pakten snakker
om den kristne perioden. Hensikten og bestemmelsene for begge
paktene er den samme, bortsett fra at den første ble ratifisert på
Sinaifjellet og den andre ved Jesu blod på korset. Begge var basert
på Guds evige lov,men nårKristus døde, ble Guds del oppfylt. Jesus
betalte for våre synder, og gjennom tro og ved nåde er vi frelst.
Mens troende som levde før korset så fremover til at pakten skulle
oppfylles ved Kristi blod, kan de som lever etter korset stå trygt på
at løftet er oppfylt. Det har alltid vært Guds løfte at vi, ved å stole

Flere lærdommer angående loven
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på Ham, kan få De ti bud skrevet i våre hjerter og leve i lydighet til
Hans lov. (Hebr 8,10; 10,16).

“For dette er Guds
kjærlighet, at vi holder
Hans bud. Og Hans bud
er ikke tunge å bære.”

—1 JOH 5,3
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Et lite øyeblikk med løgn, så var de døde.
Den nye menigheten ble større enn forventet. Etter

at Den Hellige Ånd ble utøst, lyttet folkemengden til
evangeliet og mange forente seg med de troende i den

nye kristne religionen. Deres nye tro brakte dem ofte opp i van-
skelige situasjoner. Mange mistet jobbene sine og ble kastet ut fra
hjemmene sine; familier var uten mat og husly. Forfølgelser tiltok i
økende grad.

De rikeste av Jesu etterfølgere reagerte med sjenerøsitet.
Hjertene var omvendt, og folk delte ut pengene og eiendelene sine
for å hjelpe den voksende gruppen.Mange solgte frivillig sine eien-
dommer og la pengene foran føttene til apos-
tlene. Uselvisk kjærlighet var det gjen-
nomgående prinsippet.

Ananias og Saffira, et gift par,
ble også beveget av Den Hellige
Ånd. De også følte seg inspirert til
å love å selge en eiendom og do-
nere hele inntekten til gruppen.
Men kort etter salget, begynte de
å revurdere sitt løfte. De undret
seg påom dehadde handlet over-
ilt, og hjertene deres ble kalde.

Selv om de hadde masse
og ikke led noen nød, grep
grådigheten tak i hjertene deres.
Jo mer de tenkte på løftet sitt,
dess mer ønsket de å kunne un-
ngå det. De så vennene deres
komme med offergaver til

Bud ni: https://youtu.be/r0mdfoc9J_M

Å snakke sant
Les 2Mos 20,16
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menighetens ledere, de så gleden i hjertene til menneskene som be-
traktet det og hørte de offentlige ytringene av takknemlighet. De
også ønsket å bli sett på som sjenerøse. Dermed ble de enige om en
plan om stilltiende å holde noe tilbake av gevinsten sin.

Da apostelen Peter så Ananias legge pengene foran føttene
hans, følte han på seg at noe var galt. Ananias så urolig ut, og an-
siktet hans reflekterte skyld. Ånden tilskyndet Peter til å peke på
Ananias sin løgn. “Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du
kunne lyve for Den Hellige Ånd og holde tilbake en del av summen
for landeiendommen? ... Og etter at den var solgt, haddedu ikke rett
til å bestemme over pengene for den? ... Du har ikke løyet for men-
nesker, men for Gud” (Apg 5,3-4).

Et glimt av frykt viste seg i ansiktet til den svikefulle mannen og
i samme stund falt Ananias om og døde. Uten noen form for sere-
moni ble han umiddelbart båret ut og begravd.

Ikke lenge etter kom hans kone Saffira inn i kirken mens hun
undret seg på hvorfor ektemannen ble så sein. Da hun stod foran
Peter, ga han henne en sjanse til å gjøre rett for seg, og spurte:
“Solgte dere eiendommen deres for så mye?” Uten å nøle gjentok
hun løgnen hun hadde blitt enig med ektemannen om å si. Så snart
de svikefulle ordene hadde forlatt leppene hennes, falt Saffira død
om og ble båret ut for å bli begravd ved siden av ektemannens nye
grav.

Når vi tenker på den fenomenale veksten, broderlige
kjærligheten og de inspirerende miraklene som er nedtegnet om
den nytestamentlige menigheten, kan denne sterke historien virke
skjemmende og hard. Men den er der for å minne oss om hvor høyt
Gud verdsetter ærlighet. Å si sannheten og holde løftene våre er
viktigere for Herren enn hvor mye vi gir.

I denne leksen vil vi studere det niende budet og lære om hvor-
for Herren setter så stor pris på sannheten.
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1. Hva sier det niende budet?

“Duskal ikkeavlegge falsktvitnesbyrdmotdinneste” (2Mos20,16).

Å gi en falsk redegjørelse kan dømme en uskyldig eller løslate en
skyldig. Siden Gud, menneskehetens dommer, vet alt, er der ingen
grunn til at vi skal forvrenge sannheten. Hvert ord blir hørt av den
allvitende Skaperen, og Han anser ethvert forsøk på bedrag, som
løgn. Folk forteller ofte løgner for å oppnå godkjenning, for å dekke
over forlegenhet, eller av andre selviske grunner. Løgner er også
ofte resultatet av andre synder. Mord, utroskap og tyveri er knyttet
til løgner.

2. Hvem i Skriften fortalte den første løgnen?

“Men kvinnen [Eva] svarte slangen: Vi kan ete frukten av trærne i
hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt:
Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø. Da sa
slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø” (1 Mos 3,2–4).

Hva sa slangen til Eva?

Satan, slangen, utfordret Guds lov og antydet at Herren holdt
tilbake noe godt for Adam og Eva. Han talte direkte mot Guds lov
og forvrengte sannheten. Løgn er roten til selviskhet, vil skade vår
neste, og skape et falskt bilde av Herren.

3. Hvilke rettningslinjer i Det gamle testamentet er gitt for å
inspirere til rettferdighet?

“Du skal ikke spre et falskt rykte. Gi ikke din hånd til samfunn
med den skyldige, så du blir et urettferdig vitne. Du skal ikke følge
mengden i ondskap. Du skal ikke vitne slik i en rettssak at du gir
etter for mengden og forvrenger retten” (2 Mos 23,1-2).

Hva skulle vi ikke spre?

STUDIET



99L EKSE 9 : TA L E SANNHET

Rettferdighet har høy verdi i Herrens øyne. Dette verset utvider
betydningen av det niende budet og fordømmer baktaling av en
annen persons karakter. Falske vitnesbyrd er ikke begrenset til et
rettslokale. Sladder kan bli uttalt overalt. Dommere skulle også stå
fast på sannheten.

4. Hvordan beskriver Bibelen Guds karakter når det gjelder
sannhet?

“Guder ikkeetmenneske, såHanskulle lyve,ellerenmenneskesønn,
så Han skulle angre. Har Han talt, uten å gjøre det? Eller har Han
talt, uten å sette det i verk?” (4 Mos 23,19).

Når Herren erklærer at noe vil hende, skjer det. Herrens ord er
pålitelige. Gud er ikke et menneske og behøver ikke å fabrikere
sannheter. Vi behøver ikke å lure på om det finnes usannheter i
Skriften. Bibelen, Herrens åpenbaring, er pålitelig.

5. Hvilken advarsel er gitt i Det gamle testamentet til vitner?

“Bare ett vitne kan ikke stå fram mot en mann for en misgjerning
eller en synd, hvilken synd han enn har gjort. På to eller tre
vitners ord skal en sak stå fast. Hvis et ondsinnet vitne står fram
mot en mann for å vitne mot ham om et lovbrudd, da skal begge
de to mennene som fører sak mot hverandre, stille seg fram for
Herrens åsyn. ... Og se, viser det seg at vitnet er et falskt vitne,
som har vitnet falskt mot sin bror, da skal dere gjøre med ham som
han hadde planlagt å gjøre med sin bror. Slik skal du rense det onde
bort fra din midte” (5 Mos 19,15–19).

Hvor mange vitner er nødvendig for å fastslå en sak?

Folk kunne ikke bli dømt på bakgrunn av bare ett vitnes ord. De
som vitnet falskt (mened) kunne bli dømt til den straffen de ønsket
skulle komme over det uskyldige offeret for deres løgner.

6. Hvordan beskriver Jesus djevelen?
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“Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for
det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt
eget, for han er en løgner og løgnens far” (Joh 8,44).

Hva er det djevelen ikke står i?

Grunnteksten for “djevel” er diabolos, som betyr “baktaler”.
Noen tror at det ikke finnes noe slikt som en djevel, men Skriften
omtaler tydelig denne falne engelen (Luk 10,18), som personlig
prøvde å forføre Kristus (Matt 4,1-11). Jesus fremstår som kjernen
i “sannheten” (Joh 14,6), i kontrast til Satan, som ikke står på
sannheten.

7. Hva er en annen form for løgn?

“Men enmann ved navn Ananias solgte også en eiendom, sammen
med sin hustru Saffira. Han holdt tilbake en del av betalingen, og
hans hustru visste om det. Han kom med en del av summen og la
den ved apostlenes føtter” (Apg 5,1-2).

Mange mennesker i Bibelen som fulgte Gud var villige til å holde
sine løfter, selv om det førte til store vanskeligheter for dem. Gud
krever ikke at vi gir løfter, men når vi gjør det, ber Han oss om å
holde disse løftene (4 Mos 30,2). Ananias behøvde ikke å si et ord
for å lyve - handlingene hans hentydet at han ga hele profitten fra
salget, noe som ikke var tilfelle.

8. Hvem er det egentlig vi lyver for når vi ikke taler sant?

“Men Peter sa: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du
kunne lyve for Den Hellige Ånd og holde tilbake en del av summen
for landeiendommen? ... Du har ikke løyet for mennesker, men for
Gud” (Apg 5,3-4).

Til hvem var det Ananias løy?

Det er interessant at Peter sier at Ananias i sin ytterste konsekvens
løy for Gud. Hvis vi ikke setter Gud først og elsker Hamav hele vårt
hjerte, er det umulig for oss å holde de seks siste budene. Enhver
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synd mot andre er til syvende og sist en synd mot Skaperen av
menneskeheten.

9. Hvor er det løgnen har sitt utspring, ifølge Jesus?

“For ut fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd,
hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser” (Matt 15,19).

Hvor må oppriktig ærlighet komme fra?

Bibelen sier at Gud “har lyst til sannhet til det innerste” (Sal 51,8).
En forandring til sannferdighet krever en forandring av hjertet,
fordi ekte ærlighet, eller svik, vil komme fra innsiden. Dette er
grunnen til at en indre forvandling er vesentlig før en person kan
leve et rettferdig liv.

10.Hvordan beskriver Bibelen mennesker som sier at de elsker
Gud, men hater sin bror?

“Hvis noen sier: Jeg elsker Gud og hater sin bror, da er han en
løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan
kan han elske Gud, som han ikke har sett?” (1 Joh 4,20).

Å hate din bror er en form for løgn, fordi Bibelen forteller at Kristi
etterfølgere skal elske andre mennesker, til og med våre fiender
(Matt 5,44). Et hyklerisk liv er en form for å vitne falskt om Kristus.
Merk hvordan Johannes knyter kjærligheten til andre opp mot
kjærligheten til Gud. Hvis vi virkelig elsker Herren, så vil vi elske
de tingene som Gud elsker. Se også 1 Joh 2,4.

11. På hvilken måte beskriver Åpenbaringsboken karakteren til
Jesus?

“Og skriv til engelen for laodikeernes menighet: Dette sier Han
som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds
skaperverk” (Åp 3,14).

Hva slags beskrivelse er gitt om Jesus som vitne?

Jesuserogsåkaltdet“trofastevitnet” iÅp1,5.Menigheten iLaodikea
står i skarp kontrast til Jesus, som er fullstendig sannferdig. Denne
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menigheten kjemper med hykleri og fremstår “rik og velstående”
men er “fattig, blind og naken” (Åp 3,17). Hvor mye bedre ville det
ikke vært for oss å leve sommenigheten i Efesus, annerkjent i Guds
Ord som forsvarere av sannheten (Åp 2,2).

12. Hva mener ellers Gud om det å lyve?

“Ingen får bo i mitt hus som farer med svik. Den som taler løgner,
skal ikke bestå for mine øyne” (Sal 101,7).

“Seks ting hater Herren, ja sju er en styggedom for Hans sjel:
Hovmodige øyne, en løgnaktig tunge, hender som utøser uskyldig
blod, et hjerte som tenker ut onde planer, føtter som er snare til å
springe etter det onde, et falskt vitne som sprer løgner, og en som
sår splittelser blant brødre” (Ordsp 6,16–19).

“Et falskt vitne skal ikke gå ustraffet, og den som taler løgner, skal
gå fortapt” (Ordsp 19,9).

“Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets
tre og kan komme inn gjennom portene til Staden. Men utenfor
er hundene og trollmennene og de som lever i hor og morderne og
avgudsdyrkerne oghver densom elskerog gjør løgn” (Åp22,14-15).

“Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går
sannferdig fram, er til velbehag for Ham” (Ordsp 12,22).

Hva er til glede for Gud?

Når vi ser hvor sterkt Gud hater løgn, skulle vi bli motivert av
kjærligheten til Ham til å være ærlige i alle våre anliggender. Til
og med utrykket i øynene våre, en håndsbevegelse, og tonefallet
i stemmen vår, kan bedra andre. Overdrivelse av fakta kan også
villede og forføre. I noen situasjoner kan vår stilltiende oppførsel få
noen til å tro at noe er sant, mens det ikke er det.

13. Hvilke skriftsteder kan hjelpe en person til å ikke lyve?

“For ingenting er skjult, som ikke skal bli åpenbart, og heller ikke
noe er gjemt, som ikke skal bli kjent og komme fram i lyset” (Luk
8,17).
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“Legg derfor bort løgnen og hver av dere skal tale sannhet med sin
neste, for vi er hverandres lemmer. La ikke et eneste råttent ord
komme ut fra deres munn, men bare ord som er gode til nødvendig
oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på”
(Ef 4,25.29).

“Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle
menneskemeddets gjerninger, oghar ikleddderedet nyemenneske,
som blir fornyet til kunnskap etter bildet av Ham som skapte det”
(Kol 3,9-10).

“Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er
ikke i oss.Hvis vi bekjennervåre synder, erHan trofast og rettferdig,
så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvis
vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord
er ikke i oss” (1 Joh 1,8–10).

Hvordan kan vi fremstille Gud som en løgner?

Det første trinnet til å overkomme enhver synd er å være ærligmed
seg selv og innse problemet. Vi må bekjenne vår synd til Gud, for så
å prøveå retteopp sakenmed vårneste. Åpraktisere sannferdig tale
vil skje når vi mediterer over Guds Ord, søker hjelp fra Den Hellige
Ånd, lever ansvarlig og lærer å snakke enkelt og ærlig. Det er ofte
best å bruke få ord (se Matt 5,37).

14.Vil du, med Guds hjelp, alltid prøve å snakke sant, leve ærlig
og unngå enhver form for løgn og bedrag?
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H vis fundamentet i Gudsregjering erloven Hans, og
hvis de ti bud nøyaktig reflekterer Hans kjærlige
karakter, kan vi forvente at djevelen hater
budene og gjør alt han kan for å endre eller øde-

legge dem.
Det er akkurat hva Bibelen sier vil skje.
Før Jesus kommer tilbake til denne jorden, forkynner Skriften

at Satan vil angripeGuds lov.Hans største anstrengelser i å ødelegge
De ti bud skjer rett før Kristi annet komme. Majoriteten av men-
neskene på jorden vil bli “forført” av djevelen (Åp 12,9), og følge en
makt som er symbolisert som et dyr: “Og jeg så et av hodene hans,
som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og
hele verden undret seg og fulgte etter dyret” (Åp 13.3).

I Daniels bok, en apokalyptisk bok i Bibelen som i symboler de-
taljert beskriver verdenshistorien og de siste dager, finner vi ut mer
om dette dyrets oppførsel og makt. I kapitel 7 er denne makten, den
samme somer nevnt i Åp13,3, beskrevet som et “lite horn” som taler
fryktelige og “store” ord (v. 8). Daniel erklærer senere: “Han skal
tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og
skal sette seg fore å forandre tider og lov” (v. 25).

Forfølgelsen av den kristne menigheten begynte under det
hedenske Rom. Bibelen forkynte at Rom, det fjerde dyret nevnt i
Daniel 7, ville oppløses og 10 horn ville vokse opp i dets sted. Disse
hornene representerte 10 forskjellige kongeriker. Ut av disse 10
rikene vokstedet oppen annenmakt, det lille hornet som talte store
og blasfemiske ord.Denne makten steg frem etter det romerske im-
periets fall og representerte en religiøs-politisk maktfaktor, den
Romerske kirke.

Gjennom alle århundrene til den romerske kirken kan vi se at
Guds lov blir angrepet. Interessant nok handler ett av de ti bud spe-
sifikt om “tid”, den samme saken som er nevnt i Dan 7,25. Sabbaten
er det eneste budet blant de ti som definerer hellig tid - i dette til-
fellet den syvende dag. Guds regjerings segl, makt og autoritet er
nevnt i det fjerde budet. Når den romerske kirken hevder sin rett
til å endre Herrens dag for tilbedelse fra den syvende dagen til den
første dagen, fra lørdag til søndag, plasserte den seg selv over Gud.

Flere lærdommer angående loven
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Det er grunnen til at denne makten, det “lille hornet”, sies å tale
“blasfemiske” ord; menneskelig autoritet krever å erstatte Guds
autoritet.

Det endelige angrepet på Guds folk vil dreie seg om deres ly-
dighet motde ti bud, spesielt det fjerdebudet. Desom nekter å følge
dyret og ta imot dyrets merke ved å tilbe på den måten det dikterer,
vil bli truet med døden. Dette merket representerer faktisk opprør
mot Guds lov. De som holder hans bud og er trofaste mot Jesus vil
motta Guds segl og bli frelst.

“Men før skal det skje at himmel
og jord forgår, enn at en tøddel

av loven skal falle bort.”
—LUK 16,17
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Josva varlamslått—36 mennvar dødepå grunnav en
manns egoistiske ønske.

Fallet av Jerikos murer hadde vært en utrolig seier. I
tillit til Guds kraft hadde Josva, Israels leder, sendt ut en

liten arme for å beseire byen Ai under marsjen gjennom det lovede
landet. Soldatene var sikre på at det ville bli en lett sak å beseire
den lille byen til kanaaneerne med tilnavnet “ruinen”. Men når de
nærmet seg byens porter, strømmet soldatene fra Ai ut og kjempet
som rasende, hvorpå Israelittene ble drevet på retrett. Det falt 36
hebreere i slaget.

Når Josva hørte om det ydmykende nederlaget, falt han på sitt
ansikt foran Herren. “Herre”, ba han, “har
du ført oss over Jordan slik at vi kan bli
slaktet? Hva er galt? Jeg er redd for
at alle nå vil vende om og løpe. Da
vil alle våre fiender le til oss, og
folkene vil ikke lenger respektere
ditt navn.”

Gud svarte: “Stå opp! Israel
har syndet. De brøt sin avtale om
å vie byttet fra Jeriko til meg. Jeg
ba om at gullet og sølvet fra den
seieren skulle bringes inn i mitt
skattkammer, allikevel er der noe
i leiren som ble stjålet. Inntil du
har ryddet opp i denne synden,
vil jeg ikke hjelpe Israel.” Den
kvelden gikknok alle i Israels leir
til sengs med bønn og ransakelse
av sine hjerter.

Bud ti: https://youtu.be/QPv7I2ZWLtg

Begjære eller tilfredsstille
Les 2Mos 20,17
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Neste morgen samlet alt folket seg for å se hvordan Gud ville
åpenbare den skyldige. Ved loddkasting ble Juda stamme tatt ut.
Så ble familien til serahittene utpekt. Den neste som ble utpekt var
Sabdis hushold. Og til slutt, etter å ha gått gjennom hver mann i
hans hushold ble Akan, Karmis sønn, åpenbart som den skyldige.
Josva sa til Akan: “Gi Gud ære , min sønn, hva har du gjort? ikke lyv
for meg.”

Bare når Guds finger pekte på ham, tilstod endelig den skyldige
mannen. “Når vi ødela Jeriko så jeg et nydelig babylonsk klesplagg,
sammen med noe gull og sølv. Jeg ble overmannet av ønsket om å
eie dette, derfor tok jeg og gjemte det i bakken under teltet mitt.”
Han hang med hodet i skam mens mennene hurtig gjenfant de
stjålne tingene.

Så ble Akan, hvis begjær ledet til andres død, selv tilintetgjort.
Hele hans hushold og alle hans eiendeler ble ført til Akor-dalen
hvor alt ble tilintetgjort. Den grådige familien ble begravd under
et fjell av steiner, som et monument og minne om at det endelige
resultatet av all grådighet er ruin. Å begjære det som ikke er ditt,
fører til nederlag og død.

I denne leksen vurderer vi de vidtrekkende resultatene av beg-
jær og hvordan det tiende budet har innflytelse på alle de andre lo-
vene i de ti bud.

“Salig er den mann som
frykter Herren, som har stor

lyst i Hans bud.”
—SAL 112,1
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1. Hva sier det tiende budet til oss?

“Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din
nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som
hører din neste til.” (2 Mos 20,17).

Hva er det vi ikke skal begjære?

Ordet “ønske” er definert som lengsel, begjær, eller hige etter å
kontrollere eller eie noe. Selvfølgelig er det ikke nødvendigvis en
synd å ønske seg en kone, et hus eller en sykkel; men et begjær
eller besettelse til å eie noe som ikke er oss tillatt, er forbudt. Det er
slike ting som vår nabos hus eller kone. Det skaper også en ånd av
misnøye og utakknemlighet for det vi har.

På en måte er begjær en synd som dekker alle de andre ti budene.
Budene fordømmer selviske ønsker om å ha ting som ikke tilhører
deg. De ti budene går til hjertet avGuds kjærlighetslov og avdekker
våre dypeste motiver. De viser at all synd begynnermed å sette våre
personlige ønsker foran andres behov. De fordømmer en egoistisk
holdning og oppførsel, ikke bare gale handlinger.

2. Hvordan forholder Lucifers (Satans) fall seg til det tiende
budet?

“For det er du som har sagt i ditt hjerte: Til himlene vil jeg stige
opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på
forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige
opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste” (Jes 14,13-14).

Hvem var det Lucifer ønsket å bli lik?

Lucifer begjærte en høyere status. Han ønsket en posisjon som ikke
tilhørte ham. Hans ukontrollerte begjær til opphøyelse førte til
hans fall. Enda denne engelen en gang var den vakreste og viseste
av alleGuds skapninger, ble begjæret om å ta Guds plass grunnen til
at han mistet sin kjærlighet til Herren. Dette drev ham til å søke de
andre englenes sympati. Begjær vil til sist utslette Satan.

STUDIET
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3. Vil ens grådighet påvirke andre utover en selv?

“Så sa Herren til Josva: Stå opp! Hvorfor ligger du slik på ditt
ansikt? Israel har syndet, og de har også overtrådt Min pakt som
Jeg bød dem. For de har også tatt noe av det som var lyst i bann.
De har både stjålet og bedratt.Og dehar gjemtdet blant det de selv
eier. Derfor kunne ikke Israels barn stå seg imot fiendene sine” (Jos
7,10–12).

Hvem overtrådte Guds pakt?

Akans syndpåvirket heleIsraels nasjon.Selv omhan gjordesitt eget
valg, var han en del av en større gruppe mennesker.Hans synd ledet
til andres død. På samme måte, når vi lever med en begjærlig ånd,
vil det påvirke våre familier, våre menigheter og våre samfunn. Det
menneskelige nettverket knytter oss til hverandre. Ingen person
lever isolert.

4. Hvordan advarte Jesus oss om grådighetens synd?

“Se til at dere vokter dere for grådighet, for ens liv består ikke i å
ha overflod av eiendom” (Luk 12,15).

Hva er det som ikke bringer oss sann lykke?

Mange assosierer materielle verdier med trygghet. Løsningen
deres på frykt og misnøye er å samle seg mer rikdom og gods for å
demme opp for misnøyen i hjertene sine. Men som det er umulig
å fylle opp en bunnløs hule, er det umulig å samle nok rikdom til å
få fred. Begjæret kan aldri bli tilfredsstilt. Bare Kristus kan gi oss
fullstendig tilfredsstillelse. (Se Jes 55,1; Joh 10,10.)

5. Hvordan viser Bibelen oss at grådige tanker leder til gale
handlinger?

“Ingen må si når han blir fristet: Jeg blir fristet av Gud. For Gud
kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister Han ikke noen. Men
hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget
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begjær. Når så begjæret har unnfanget, føder det synd. Og synden,
når den er blitt fullmoden, føder død” (Jak 1,13–15).

Hvordan blir en person dratt bort fra Gud?

Å skylde på Gud eller andre for ens egen synd, har vært en vanlig
unnskyldning siden tidenes morgen. Jakob lærer at når vi tillater
begjærlige ønsker å vokse i hjertene våre, blir vi ledet til å handle i
følge disse lengslene - det fører altså til synd. Men vi behøver ikke å
være offer for våre lyster. Gjennom personlige valg kan vi velge bort
vår syndige lengsel. Ved Guds nåde kan vi bruke vår vilje og vende
oss mot Kristus for å finne fred og tilfredshet.

6. Hvilket av de andre budene er forbundet med grådighetens
synd?

“Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig
begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse” (Kol 3,5).

Hvordan skal vi forholde oss til disse syndene?

Bibelen sier oss at vi skal overgi synden til døden, inkludert begjæret.
Når vi setter noe foran vår kjærlighet til Gud, blir det en avgud. Det
har førsteplassen foran Herren og blir gjenstand for tilbedelse. Vi
må sette til side alle disse syndige ønskene ved å erstatte dem med
Kristi fred, som overgår all forstand (Fil 4,7).

7. Hvordan oppsummerer Det nye testamentet de ti budene?

“For budene: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal
ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke begjære, og hvilket
annet bud det skulle være, blir alle sammenfattet i dette ord: Du
skal elske din neste som deg selv” (Rom 13,9).

I dette verset siterer apostelen Paulus 3Mos 19,18 for å minne oss på
at essensen i alle de seks siste budene er å vise kjærlighet til andre
mennesker. Jesus forsterket denne “gylne regelen” når Han sa:
“Derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal
dere også gjøre for dem, for dette er loven og profetene” (Matt 7,12).
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Et egoistisk og begjærlig hjerte er roten til brudd påhele loven, fordi
det mangler kjærlighet for medmennesker.

8. Hvilken advarsel gir Bibelen til de som bryter det tiende
budet?

“Men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke en gang
nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. For dette vet
dere, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller i grådighet – han
er jo en avgudsdyrker–, hararvedel iKristi ogGuds rike” (Ef 5,3.5).

Hva blir resultatet av grådighet?

Begjærets ondskap er så alvorlig for de troende at det “skal ikke en
gang nevnes blant dere.” De som lever ut sine selviske ønsker vil
ikke være i Guds rike. Kristus sa: “Ikke alle som sier til Meg: Herre,
Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min
himmelske Fars vilje” (Matt7,21). Erklærte kristne som er grådige
har støtt mange bort fra Jesus med sitt dårlige eksempel.

9. Ifølge Bibelen, hvem kan ikke arve himmelens rike?

“Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke
vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere ... eller grådige
eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve
Guds rike. Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset,
dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn
og i vår Guds Ånd” (1 Kor 6,9–11).

På hvilken måte ble noen av disse menneskene forvandlet?

Blant de fortapte som er nevnt i dette verset er de begjærlige, de
som har brutt det tiende budet. Allikevel etterlater ikke Skriften
oss i håpløshet. Paulus sier: “Slik var noen av dere.” Med andre ord,
selv om noen levde selvsentrerte liv, ble de løskjøpt fra synden av
Herren Jesus og Den Hellige Ånd.

10.Finnes det noe håp for de som kjemper med sitt grådige
begjær?
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“Fra da av skal Jeg gi henne hennes vingårder, og Akor-dalen skal
bli til en håpets dør. Der skal hun igjen gi sitt ja, som i sin ungdoms
dager, som på den dagen da hun kom opp fra landet Egypt” (Hos
2,15).

Akor-dalen er det samme stedet som Akan ble steinet etter at hans
synd ble avdekket. Gud bruker symbolet med dette landemerket
for å oppmuntre sitt folk. Den bokstavelige betydningen av dette
stedsnavnet er “Bekymringens dal”. Når vi bekjenner våre synder,
lover Gud å tilgi oss (1 Joh 1,9). Alt kan virke til det beste når vi
elsker Gud (Rom 8,28). Det er håp for de som kjemper med begjær.

11. Kan vi kontrollere våre lidenskaper?

“For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans
gode vilje” (Fil 2,13).

Gjennom Guds kraft kan til og med vår “vilje” bli endret. Vi er
ikke hjelpeløse slaver av våre begjærlige ønsker. Enhver syndig
lidenskap kan bli overvunnet ved Guds nåde; alle syndige følelser
kan bli kontrollert. Gud har gitt oss frihet til å gjøre moralske valg.
Når vi av egen vilje samarbeider med Hans guddommelige styrke,
kan våre selviske tendenser bli kontrollert og tilintetgjort. Å telle
alle de velsignelsene du får, vil hjelpe deg til å jage bort en selvisk
oppførsel.

12. Hva kan vi gjøre for å unngå å begjære?

“Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det”
(Ordsp 4,23).

Hvorfra kommer våre innerste lyster?

Hjerte og sinn er synonymt i Skriften. Det forteller oss at å ha et sinn
som er rent oghellig vil lede til seier over synd. Nårhjertet vårt er fylt
av ondskap, vil det vise seg i ordog handling.Vi måpasse på alle veier
inn til våre hjerter og sinn, og bekjempe alle selviske ønsker som vil
lede til undergang.

13. Kan Gud virkelig se motivene vi har i hjertet?
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“For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på
det ytre, men Herren ser til hjertet” (1 Sam 16,7).

“For Herrengransker allehjerter og forstår enhver lyst somrører
seg i tankene” (1 Krøn 28,9).

“Og ingen skapning er skjult forHam,menalt ernakent ogblottlagt
for Hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for” (Hebr 4,13).

Ulikt alle andre instruksjoner og lover kaller de ti bud mennesker
til ansvar for sinemotiv. Det er ikke begrenset til å dømmeutvendig
oppførsel, ettersom de når inn til det innerste rom i hjertet. De ti
bud står som et vitne til både den høye standarden i himmelen og
Skaperens evne til å se se inn i dypet av vårt hjerte.

14.Hvilket råd er det Bibelen gir, for å hjelpe oss til å overkomme
grådighet?

“La deres ferd være uten pengekjærhet! Vær fornøyd med det dere
har! ForHan har Selv sagt: Jeg skal aldri forlate deg og aldri svikte
deg” (Hebr 13,5).

Hvilket løfte gir Gud, som kan føre frem til fullstendig tilfredshet?

Tilfredshet kommer når vi hviler i Guds kjærlighet og sikkerhet.
Vi finner varig fred i hjertene våre bare hvis vi lever i tro, og vi
vil bli tilfreds bare når vi tror at tilstedeværelsen av vår kjærlige
himmelske Far er nok.

15. Vil du bestemme deg for daglig å be Herren om å tilfredsstille
dine behov på sin måte?
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Hvordan forholdt de kristne seg til andre
typer lover i Bibelen?

Moses laget sivile lover til Israelittene for å regul-
ere samfunnet deres. Må vi holde disse lovene også?

Før en svarer på dette spørsmålet er det viktig å forstå at ordet
“Lov” erbrukt iBibelen påflere forskjelligemåter. Utenat vi forstår
sammenhengen i et skriftsted, vet vi nødvendigvis ikke om vi leser
om De ti bud, seremoniloven, eller en annen slags lov.

Det hebraiske ordet “tora” refererer til alle Guds instruksjoner
til sitt folk.Degamle jødene talte613 forskjellige lover iMosebøkene,
de fem første bøkene i Bibelen. Disse lovene omhandlet moral, ser-
emonier, sivile spørsmål og noen lover var om helse. Allikevel står
De ti bud i en særstilling blant dem, og overskygger alle de andre,
ettersom De ti bud omslutter alle andre lover.

Når Jesus ble spurt om det største budet, oppsummerte Han
de første fire budene ved å fortelle oss at vi skulle elske Gud over
all forstand, og de siste seks budene ble oppsummert når Jesus sa
at vi skulle elske vår neste som oss selv. Så erklærte Han: “På disse
to budene hviler hele loven og profetene” (Matt 22,40). På samme
måten “henger” alle andre lover sammen med de ti bud, idet de har
sitt opphav i Guds evige lov. Kjærlighet er det overordnede prinsip-
pet. Alle de andre lovene er som vedlegg å regne.

For eksempel, siden de fleste mennesker i dag ikke er bønder,
vil ikke loven om ikke å høste hjørnene på åkeren være relevant for
deg (3 Mos 23,22). Men prinsippet med denne loven var å hjelpe
de fattige, som kunne komme og høste restene etter innhøstingen.
Vi kan oppfylle prinsippet om å elske andre, som vist i de seks siste
budene, ved for eksempel å servere i et suppekjøkken eller bidra
med nødhjelp.

Bibelen gir De ti bud en spesiell status innenfor alle de forskjel-
lige lovene og reglene. De legger fundamentet for andre lover. De er
generelle i sin natur, og ikke begrenset av tid og sted, slik som ser-
emonilovene, som opphørte når Kristus døde på korset. De ti bud
står over alle de andre retningslinjene som evige og bindende. De
ble først gitt av Gud. Alle israelittene hørte dem. Gud inngraverte
dem på steintavler, og ga instruksjoner om at de skulle plasseres

Flere lærdommer angående loven
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inne i paktkisten. De andre lovene ble skrevet ned avMoses og plas-
sert ved siden av arken (5 Mos 31,26).

“Den som har Mine bud
og holder dem, han er
den som elsker Meg. Og
den som elsker Meg, skal
bli elsket av Min Far, og
Jeg skal elske ham og
åpenbare Meg for ham.”

—JOH 14,21
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Hvis dragen ikke kunne utrydde Mannen,
ville han prøve å drepe Hans barn.

Før skapelsen av vår verden, levde hele universet
i en perfekt og lykkelig harmoni, under Guds styre.

Men så, underlig nok, oppstod en opprørstrang i hjertet til en av
Hans skapninger (Esek 28,15) - i engelen Lucifer, et navn som betyr
“lysbærer”. Han stod foran Guds trone. Ingen annen kjerub var til-
delt større ære eller rang i den himmelske regjering, en adminis-
trasjon som regjerte basert på Guds hellige kjærlighetslov (v. 14).

Det er et uforklarlig mysterium hvordan stolthet og sjalusi
kunne spire og gro i sinnet til denne ellers så perfekte engelen.
Disse ondartede følelsene fortsatte å vokse inntil Lucifer ble besatt
av ideen om at han kunne styrte regimet for deretter å overta Guds
trone (Jes 14,12-13). Hans hat drev ham til slutt til å spre tvil hos
andre engler, i det han overbeviste mange av dem om at Guds lov
var en overdrevet begrensning av deres frihet. Han sa at under hans
styre ville de få mer frihet og makt.

Opprøret kom til slutt åpent til syne når en kosmisk krig brøt ut
mellom Lucifer, som nåer kalt Satan, ogKristus (Åp 12,7). Det endte
med at en tredjedel av englene ble kastet ut av himmelen fordi de
fulgte Satan. Snart satte djevelen og hans etterfølgere fokuset på
den nyskapte verden, jorden. Så, etter at Adam ogEva falt for friste-
rens bedrag, tok mørkets fyrste herredømmetover vårverden (Matt
4,8-9). Siden den gang har Satan alltid vært begrenset til jorden (Åp
12,4). Kampen mellom det gode og onde vil utspille seg på denne
jorden helt til enden (Åp 12,9).Her fortsetter han å spre falske ideer
om Gud, og hat mot Hans lov. Tragisk nok peker nå anklageren på
falne, syndige mennesker for å understøtte sine beskyldninger om
at Guds lov er urettferdig og umulig å adlyde (Job 1,9-11).

Konklusjon: https://youtu.be/J-6wkgCLGMI

Holde kjærlighetens lov
Les 2Mos 14,12
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Men Kristuskom til jorden forå fordriveanklagene til den falne
engelen, og for å frikjøpe menneskene fra synden (Gal 3,13). Ved å
lide straffen for lovbrudd, vant Jesus retten til å vise nåde mot uly-
dighet, og til å tilby menneskene hjelp til å adlyde de ti bud. Herren
ville skrive sine bud i deres hjerter (Hebr 8,10). På korset var Kristi
tilsynelatende nederlag faktisk en seierrik demonstrasjon av san-
nheten om Gud, Hans lov og Hans ufattelige kjærlighet.

Når djevelen, også kalt dragen, så at han var beseiret, vendte
han sitt raseri mot Guds folk. Hvis han ikke kunne tilintetgjøre
Menneskesønnen, ville han utrydde de som holder Hans bud
(Åp12,7). Han ville lede verdens regjeringer til å vedta lover som vil
tvinge mennesker til å overgi seg til ham og snu seg bort fra Guds
lov (Åp 13,15-17).

Når denne siste kampen finner sted, tar dragen og hans skarer
grep for å utrydde Guds folk i et samlet angrep, for å fjerne de som
forblir lojale mot himmelens regjering, selv om de står ansikt til an-
sikt med døden. Denne gjenværende gruppen, de siste av den tro-
faste gruppen av Jesu etterfølgere på jorden, vil bli forsøkt utryd-
det. Da tidspunktet for utryddelse kommer, skifter plutselig scenen
(Åp 19,11).

Hva er identifikasjonsmerket på denne siste levningen?
Hvordan spiller De ti bud en vital rolle i de avsluttende hendelsene
av jordens historie? I dette oppsummerende studiet vil vi se på hva
Bibelen sier om loven og Guds endetidsfolk.

“Salige er de som gjør Hans
bud, slik at de kan ha rett til
livets tre og kan komme inn
gjennom portene til Staden.”

—ÅP 22,14
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1. Hvordan beskriver Bibelen Guds trofaste tilhengere som
venter på Jesus i de siste dager?

“Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast påGuds
bud og troen på Jesus” (Åp 14,12).

Hva er det de hellige holder?

De trofaste somer i live rett før Jesus kommer igjen er et utholdende
folk. De er trofaste mot Gud, selv gjennom lidelser. Lydighet til
budene er et særskilt tegn på disse menn og kvinner, en absolutt
nødvendig kvalitet som viser at de står på Guds side. De har “Jesu
tro” - det betyr at de holder seg til Kristi lære.

2. Hvem er mest sint på Guds folk i endens tid?

“Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig mot
de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu
Kristi vitnesbyrd” (Åp 12,17).

Hvorfor er denne makten så rasende?

Bibelen identifiserer dragen som djevelen (Åp 12,9). I Skriften blir
Guds folk, menigheten, symbolisert som en ren kvinne (Jes 54,5-6).
Guds folk i endetiden er noen ganger kalt en “levning” (Rom 9,27).
Dragens vrede er rettet mot folket som holder de ti bud. Djevelen
hater automatisk det som helst Gud elsker. I endens tid er det fokus
på loven.

3. Hva forteller den jordiske helligdommen oss om viktigheten
av Guds lov?

“De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik
Moses fikk guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre
tabernaklet. For Han sa: Se til at du lager alle ting etter det
forbildet som ble vist deg på fjellet” (Hebr 8,5).

Hvilket forbilde ble denne helligdommen laget etter?

STUDIET
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Plassert i det aller helligste i den jordiske helligdommen finner
vi paktens ark. Over arken og mellom de to kjerubene var Guds
tilstedeværelse, “Shekinah” glansen. Under nådestolen, som lokket
på arken ble kalt, var De ti bud, skrevet på steintavler. Siden dette
er en kopi av helligdommen i himmelen, skjønner vi at loven er
fundamentet i Guds regjering.

4. Hvilken scene ble åpenbart for apostelen Johannes da han så
begivenheter knyttet til den endelige dommen av jorden?

“Etter dette så jeg, og se, templet, vitnesbyrdets bolig i himmelen,
ble åpnet” (Åp 15,5).

Hva ble åpnet?

De to ordene “tempel” og “tabernakel” er begge brukt for å referere
til den jordiske helligdommen, som var en kopi av den himmelske.
Her ser Johannes helligdommen åpen. “Vitnesbyrdet” refererer til
de ti bud, som også er kalt “Vitnesbyrdets to tavler” i 2Mos 31,18 og
32,15. Guds lov er fundamentet for en rettferdig dom (Åp 16,5-7).

5. Hvor tydelig markerer Åpenbaringsboken sammenhengen
mellom dommen og Guds lov?

“Folkeslagene raste, og Din vrede er kommet, og tiden da de døde
skal bli dømt. ... Så ble Guds tempel i himmelen åpnet, og Hans
paktsark kunne ses i Hans tempel” (Åp 11,18-19).

Siden paktens ark var plassert i det aller helligste, ser Johannes inn
i himmelens aller helligste (Se 2Mos 25,10-20). “Så bleGuds tempel
i himmelen åpnet, og Hans paktsark kunne ses i Hans tempel. Og
det kom lyn, bulder, torden, jordskjelv og veldig hagl (Åp 19,11)
Den himmelske moralloven er knyttet til jordens avgjørende dom.
Kanskje det er derfor Jesus sa: “Men før skal det skje at himmel og
jord forgår, enn at en tøddel av loven skal falle bort” (Luk 16,17).
Jakobs brev forteller oss også atDe ti bud er “frihetens lov” som alle
mennesker vil bli dømt etter (Jak 2,12).
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6. Hvor varige er Guds bud?

“Hans henders gjerninger er sannhet og rett. Alle Hans forskrifter
er sanne. De holdes oppe for all evighet, og er gjort i sannhet og
rettvishet. Han har gitt løsepengen for Sitt folk. For evig tid har
Han satt opp Sin pakt. Hellig og fryktinngytende er Hans navn.
Herrens frykt er begynnelsen til visdom. God forstand får alle som
følger den” (Sal 111,7–10).

Guds gjerninger gjennom hele den menneskelige historie har vært
basert påHans lov, som er evigvarende. Når vi studerer pakten vil vi
se Hans rettferdighet ogønske åadlyde Hansbud. Bibelensier også:
“Salig er den mann som frykter Herren, som har stor lyst i Hans
bud” (Sal 112,1). Guds lov er relevant gjennom alle tider, inkludert
de aller siste dager.

7. Behøver de som er lydige mot Guds lov å være redde?

“Hør på Meg, dere som kjenner rettferdighet, du folk som har Min
lov ideres hjerte:Frykt ikke for menneskershån, vær ikke redde for
deres spott” (Jes 51,7).

Hvilket forhold har disse menneskene til Guds lov?

Guds lov og Hans rettferdighet er for alltid sammenvevd, ettersom
budene definerer hva som er “rett”. Akkurat slik somGuds løfte om
frelse vil vare til evig tid (Jes 51,6), vil også Herrens lov og Hans
rettferdighet vare for alltid. “Men Min rettferdighet varer til evig
tid, og Min frelse fra slekt til slekt” (v. 8). Synd og syndere vil en dag
forsvinne, men de som adlyder Guds lov behøver ikke å frykte, for
de vil leve evig. “De som elsker Din lov, har stor fred” (Sal 119,165).

8. Hva viser at vi virkelig elsker Gud?

“For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud
er ikke tunge å bære” (1 Joh 5,3).

“Gud er kjærlighet” (1 Joh 4,8). Måten vi kan lære Gud og Hans
kjærlighet bedre å kjenne på, er ved å se på De ti bud. Loven viser
oss hvordan vi skal elske Herren og medmennesker. Når vi gir våre
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liv til Jesus, vil vimer ogmer bli somHam i våre tanker og oppførsel.
Det vil bli et ønske å adlyde.

9. Hvem vil bli stående når Kristus kommer igjen?

“Men hvem kan holde ut den dagen Han kommer? Og hvem kan
bli stående når Han viser Seg? For Han er som smelterens ild og
som vaskerens såpe. Han skal sitte som smelteren og som den som
renser sølv.Han skal rense Levis barn og lutre dem somgull og sølv,
så de kan komme fram til Herren med offergave i rettferdighet”
(Mal 3,2-3).

Når Herren kommer for å utføre dommen i de siste dager (Mal 3,1),
vil de ugudelige og de rettferdige bli skilt fra hverandre. Bibelen
spør: “Hvem får stige opp på Herrens berg? Eller hvem får stå på
Hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte”
(Sal 24,3.4). Denne renheten og rettferdigheten er definert av Guds
lov.

10.Hvordan vil alle i hele universet omtale Gud og Hans lov på
den ytterste domsdag?

“Storeogunderfulle erDinegjerninger,HerreGud,DenAllmektige!
Rettferdige og sanne er Dine veier, Du, de helliges Konge! Hvem
skal ikke frykte Deg, Herre, og ære Ditt navn? For Du alene er
hellig. For alle folkeslag skal komme og tilbe framfor Deg, for Dine
rettferdige dommer er blitt åpenbare” (Åp 15,3-4).

Hvem vil til slutt komme og tilbe foran Gud?

Rettferdighet håndheves basert på De ti bud. Selv om Satan har
anklaget Gud for at Hans styre er urettferdig og Hans veier ikke
er til å stole på, lærer Bibelen at før den siste dom er fullbyrdet og
de ugudelige tilintetgjort, vil “hvert kne” bøye seg og erkjenne at
“Jesus Kristus er Herre” (Fil 2,10-11).

11. Hvilke bibelvers kan hjelpe oss til å forberede oss til Kristi
snare gjenkomst?
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“Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer
i en time dere ikke venter det” (Matt 24,44).

“Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min kjærlighet, på samme
måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans kjærlighet”
(Joh 15,10).

“Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud” (Joh 14,15).

“For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager,
sier Herren. Jeg vil leggeMine lover i deres sinn og skrive dempå
deres hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk”
(Hebr 8,10).

“Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre
og kan komme inn gjennom portene til Staden” (Åp 22,14).

Hvem vil ha rett til livets tre?

Forberedelse for Kristi gjenkomst handler ikke om å vite nøyaktig
når Han kommer. Vi er mest klar når vi elsker Herren og har Hans
lov i våre hjerter. Jesus har lovt å tilgi oss at vi har brutt loven. Den
hellige ånd gir oss kraft til å adlyde Hans bud.

12. Hvilket løfte gir Bibelen til de som lytter til Guds lov?

“Om du bare hadde lyttet til Mine bud! Da skulle du hatt fred som
floden, og din rettferdighet skulle bli som bølgene på havet” (Jes
48,18).

Hva er det vi får når vi akter på budene?

Når vi elsker Jesus og lever i lydighet til Hans lov, som gir liv, vil
vi erfare Guds fred strømme gjennom oss som en endeløs elv.
Frihetens lov som bringer frihet fra syndens slaveri kan bare bli
holdt når Jesus bor i våre hjerter. Vi lytter til Herrens bud ved
ydmykt å be omHans hjelp og samarbeide med Hans Ånd.
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13. Hvordan kan vi virkelig vite om vi elsker Jesus og er klare til
å møte Ham?

“Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere”
(Joh 15,14).

“Den somhar Mine bud og holder dem, han er den somelsker Meg.
Og den som elskerMeg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske
ham og åpenbare Meg for ham” (Joh 14,21).

Når vi “har” Guds bud, betyr det at vi ikke bare har kjennskap til
dem,men at vi ønsker å følge dem.Vår kjærlighet til Gud vil naturlig
føre til et ønske om å adlyde De ti bud. Dette kommer fra et hjerte
fylt med takknemmelighet for Jesu kjærlige offer og nåde.

14. Er det ditt ønske å få Guds lov skrevet i hjertet, slik at du kan
bli stående på den siste dag?
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Hvem talte de ti bud fra Sinaifjellet? Hvem
ga oss loven?

Bibelen lærer at det er tre personer i guddommen:
Gud Faderen, Gud Sønnenog Gud Den hellige ånd. I 2

Mos 20,1-2, står det: “Gud talte alle disse ordene og sa: ... ” - så iden-
tifiserer Han tydeligere hvem som talte: “Jeg er Herren din Gud,
som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset.”

Muligens har du lagt merke til at i mange bibeloversettelser
er ordet “Herre” skrevet med store bokstaver. Bibelen bruker
mange forskjellige navn på Gud, men når det guddommelige nav-
net YHWH(ofte uttalt Jahve) er brukt, indikerer flere oversettelser
dette med store bokstaver om ordet Herre. Dette navnet er brukt
mer enn 6.800 ganger i Det gamle testamentet!

Når Moses møtte Herren i den brennende busken, spurte han
Herren om hvilket navn han skulle bruke overfor israelittene som
var i Egypt. Gud sa da til Moses: “JEG ER DEN JEG ER” (2 Mos
3,14). Fra det hebraiske ordet “JEG ER” kommer Jahve, som noen
ganger er oversatt “Jehova”. Dette er det hellige navnet som skiller
jødenes Gud fra alle andre guder. Mange gudfryktige jøder hedret
Hans navnmed aldri å uttale det høyt eller ikke en gangå skrivedet.

Kristus er identifisert som skaper av himmel og jord mange
steder i Skriften. “I begynnelsen varOrdet, ogOrdet varhos Gud, og
Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham,
og uten Ham ble ingenting til av det som ble til” (Joh 1,1-3). Se også
Ef 3,9 og Kol 1,16. På samme måten er Jesus pekt ut som Frelseren
som ledet det gamle Israel ut av Egypt (se 1 Kor 10,1-4).

Kristus har tydeligst identifisert seg selv som Herre når
Han talte til jødene om Abraham. Bibelen sier: “Jesus sa til dem:
Sannelig, sannelig sier Jeg dere: [JEG ER] før Abraham var. Da tok
de opp steiner for å kaste på Ham” (Joh 8,58-59). De religiøse le-
derne troddeat Jesushadde begåttblasfemi vedå kalle seg selvmed
dette guddommelige navnet.

Frelseren grunnfestet igjen loven når han talte om De ti bud i
sin kjente tale på fjellet (Matt kapitel 5-7).Hele loven, sombeskriver
den perfekte syndfrie karakteren til Kristus, ble gitt til Moses på
steintavler. Det er denne loven Jesus omtaler med ordene: “For
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sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke denmin-
ste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt”
(Matt5,18). Dette er en lov som vil vare gjennom alle evigheter.

“Hvis dere elsker Meg,
så hold Mine bud.”

—JOH 14,15








