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Mandag 15. juli 2019: Øs glæde - fra Guds lov: 
 

1. ”Loven” forskellige betydninger i Bibelen (Salme 19) 

2. Vi kan øse gælde fra Guds lov – eller kan vi? 

3. ”Loven” i betydningen ”De 10 bud”  

4. Skyldig – men gjort retfærdig af nåde (Romerbrevet 3,19-24)  

5. En kristens erfaring  

6. Hvad skal den kristne med loven?  

7. Glæden vender tilbage, når vi lærer det første bud 
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1.”Loven” har forskellige betydninger i Bibelen  
 LOVEN = ”De 10 bud”. 2 Mosebog. Jesus’ 

udlægning i Guds nedskrevne bud om, hvordan 
han vil, at mennesket skal leve (hvordan vi skal 
være, tænke og handle). 2 Mosebog 20 
 

 LOVEN = den viden, som er ”skrevet” i 
menneskers hjerter, og som gør, at vi kan få 
dårlig eller god samvittighed (Romerbrevet 2,14- 16)  
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 LOVEN = De 5 Moseboger / 

TORAEN. Bruges også som 
betegnelse på hele Gamle 
Testamente.  
 
 

 GUDS LOV = NATURLOVENE, 
som Gud, vor Skaber,  har lagt ind 
i sit skaberværk, og som sikrer at 
alt i naturen har sin underfulde 
orden og skønhed.  
Arkimedes lov                Keplers planetlovene  
Newtons tyngdelov     Termodynamikkens love:  
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Salme 19:  

 Vers 1-7: NATUREN – SOLENS – NATURLOVENE  
 

 Vers 8-11: HVAD HERRENS LOV ER og GØR  
Herrens lov/ vidnesbyrd / forordninger glæder hjertet /  
befaling / ord [egl. FRYGT] / bud [egl DOMME]  

 

 Vers 12: Lade sig advare. Og holde fast ved. 

 

 Vers 13-16: Bøn:  
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D92 SALME 19 For korlederen. Salme af David. 
 2 Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk; 
 3 dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. 
 4 Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; 
 5 deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen, 
 6 den går som en brudgom ud af sit kammer, den gennemløber sin bane glad som en helt. 
 7 Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, intet er skjult for dens glød. 
 8 Herrens lov  ת   .er fuldkommen, den styrker sjælen ּתֹוַר֤

Herrens vidnesbyrd  ֵע֥דּות står fast, det giver den uerfarne visdom. 

 9 Herrens forordninger   י   .er retskafne, de glæder hjertet ּפִ ּ֨קּוֵד֤

Herrens befaling  ִמְצַו֥ת er ægte, den giver øjnene glans. 

 10 Herrens ord  ת   .er rent, det består til evig tid [egl. FRYGT]יִ ְרַא֤

Herrens bud  ִמֽ ְׁשְּפֵטי[egl DOMME] er sandhed, de er alle retfærdige. 
 11 De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde, de er sødere end honning, end flydende 
honning. 
 12 Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem [når man holder i dem – holder fast ved 
dem].1  
 13 Hvem lægger mærke til uforsætlige synder? Rens mig for skjulte synder! 
 14 Skån også din tjener for de overmodige, lad dem ikke få magt over mig! Da er jeg udadlelig og uden skyld i 
grov overtrædelse. 
 15 Tag nådigt imod min munds ord og mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser! 

                                                           
1 ”Holde” / ”Holde fast ved”: se Joh 14,16 og 21 og 23  
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2. Vi kan øse gælde fra Guds lov – eller kan vi? 
VI KAN, fordi den Almægtige Skaber er vores Far.  

Og hans vilje er god. Det tror vi, på grund af Jesus! Vi kan øse glæde.  

 Bare se vidunderlige ting i naturen – i universet. Naturlovene.  
 Undren. Stor gavn.  
 Grund til glæde. Grund til at takke Gud.    

 Se ind i hans åbenbarede lov i De 10 bud:  
 Hvis mennesker lever sådan, ville det være paradis på jord.  
 Grund til undren. Grund til glæde og tak.  
 Se det retfærdige, barmhjertige og sagtmodige Menneske, som er 

MENNESKESØNNEN og GUDS SØN! Grund til glæde og tak.  
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VI KAN IKKE, når loven overtrædes  

NATURLOVE 

 ER ikke skabt af mennesker – er gælder altid og alle steder. 
 Mennesker kan ikke ændre dem.  

o beskrives som den lov, man først opdager, når man har overtrådt den. Respekt! 
 Overtrædelse straffes i nogle tilfælde med død. Accepteres! 

 

DE TI BUD / MORAL-LOVEN  

 Er ikke skabt af mennesker – er gælder altid og alle steder. 
 Er lagt ind i menneskets samvittighed – men kan viskes ud 

o Mennesker gør det enkeltvis.   Ingen respekt 
o Mennesker gør det kollektivt.  Ingen respekt 

 Overtrædelse straffes af Gud her i livet – og på dommens dag. 
o Mennesker gør oprør – Loven vækker vrede -  Ingen accept 
o JESUS gik ind under loven. – Vækker GLÆDE  Accept, når vi tror på Jesus 
o Jesus tog straffen på sig  Vækker accept: Anger og omvendelse og tro 
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3. DE 10 bud 
KÆRLIGHED til Gud 

KÆRLIGHED til vor næste 
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HVORDAN HØRER VI LOVEN (moralloven - de 10 bud)? 

 FOKUSERER på andre mennesker – ondskaben i verden. Skyld, Trods, Utilfredshed  
o Opdeling af mennesker i gode og onde. Eller?  

 Og hvad med dig selv? Det kommer an på, hvordan du forstår loven.  
1) Du gør den måske overkommelig? Du nedskriver kravene?  

 Du fremstår som et OK menneske, spirituelt, ansvarligt. Øser glæde!  
 

2) Eller forkaster og sætter dig over loven?  
 Eller du fremstår som et moderne menneske. Du forsvarer dig. Du 

bevarer værdigheden. Øser glæde 
 

3) Eller du lader Jesus og apostlene forklare dig, hvad den betyder 
Du bliver skyldig. Ser ingen udvej. Ingen glæde over loven. Du er fordømt.  
EKSEMPEL:   

Du er ikke glad for loven – men må give Gud ret (David og Natan)  
Alligevel er du måske lidt taknemmelig: nemlig fordi du hørte sandheden  
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4. Skyldig, men gjort retfærdig af nåde  
Romerbrevet 3,19-24  
19 Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver 
mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. 
 20 For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer 
ved loven, er jo syndserkendelse.  
 
21 Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, 
 22 Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; 
 23 for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, 
 24 og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. (Rom. 
3:21-24 D92) 

 

Du kan glæde dig over Guds lov – samtidig med at du har det skidt med dig selv.  

For du har JESUS! LOVEN HAR TJENT DIG VED AT VISE DIG DIN SYND og SKYLD. 
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5. En kristens erfaring  

LOVEN stiller krav, gør det hele værre. Jeg er i oprør og dør.  

 Rom 7,22: Jeg glæder mig over Guds lov 
 Rom 7,23: Men jeg ser en anden regel og orden hos mig – syndens lov. Jeg er 

dødsens.  

VI FÅR DET SKIDT – MEN HAR BRUG FOR DET.  

 

EVANGELIET og DÅBEN har forenet mig med Jesus Kristus. Og nu er der ingen 
fordømmelse for mig, som er i Kristus!    
Romerbrevet 7: 25 Men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre! Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med 
kødet syndens lov. 
Romans 8: Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. 2 For livets ånds lov har i Kristus 
Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.  
 3 Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn 
i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet,  4 for at lovens krav skulle 
opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.  
 
VI FÅR DET GODT – OG HVOR VI HAR BRUG FOR DET!  
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6. Hvad skal den kristne med loven?  
GÆLDER LOVEN - de 10 bud - for en kristen?  
28 For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. 
 29 Eller er Gud måske kun jødernes Gud og ikke også hedningernes? Jo, også 
hedningernes,  30 så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den 
uomskårne retfærdig ved den samme tro.  31 Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? 
Aldeles ikke! Vi gør loven gældende. 
 

1) Hvad angår min frelse har Kristus fjernet lovens forbandelse. 
a. Rom 8,1.  
b. Rom 10,4-5: For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.  

5 Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses: «Det menneske, 
der holder budene, skal leve ved dem.»   

2) Men jeg er en synder og har stadig brug for afsløring. Derfor skal jeg høre Guds 
bud. Og når jeg tror, glæder jeg mig. 

3) Og fordi jeg er doven og let glemmer, at jeg skal give Gud ære og elske andre 
mennesker, har jeg brug for Guds lov.  
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EKSEMPLER  
 
Romerbrevet 12,1-2  
Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et 
levende og helligt offer, der er Gud til behag -- det skal være jeres åndelige gudstjeneste. 
 2 Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan 
skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. 

 

Romerbrevet 13 
7 Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, der har krav på told, 
told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder ære, ære. 

 8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har 
opfyldt loven. 
 9 Budene: «Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du 
må ikke begære,» og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: «Du 
skal elske din næste som dig selv.» 
 10 Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde.
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7. Glæde over Guds lov  
* Guds lov er fuldkommen!  

* Guds lov afslører os fuldkomment! 

* Se, hvad Jesus har gjort for os ved at opfylde loven! 

* Se, hvad Jesus har gjort for os ved at tage lovens forbandelse! 

Guds lov – hvad den har gjort ved Jesus 

* Guds lov – hvordan vi er frie til at gøre det, Gud vil. 
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2 MOSEBOG 20:  
Gud talte alle disse ord: 
 2 «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. 
 3 Du må ikke have andre guder end mig.  4 Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget 
som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. 5 Du må ikke tilbede dem og 
dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, 
børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; 6 men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, 
vil jeg vise godhed i tusind slægtled. 
 7 Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der 
bruger hans navn til løgn. 
 8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 9 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; 
 10 men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, 
hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den 
fremmede i dine byer. 11 For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de 
rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget 
den. 
 12 Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. 
 13 Du må ikke begå drab. 
 14 Du må ikke bryde et ægteskab. 
 15 Du må ikke stjæle. 
 16 Du må ikke vidne falsk mod din næste. 
 17 Du må ikke begære din næstes hus.  
Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller 
noget som helst af din næstes ejendom.» 
 


