
 

Visste du ? 
At muslimer er nevnt i løfter og 

profetier i Bibelen . 

 At årstallet for Jesu død ble 

forutsagt i det gamle testamentet  

459 år tidligere? 

 At nyreligiøse strømninger i vår tid 

er farligere enn mange tror? 

 At Antikrist allerede er på jorden? 

 Disse og flere traktater: 

 Bestilling@kainos.no 

At Guds bud, skrevet 

med hans finger, er 

endret av mennesker? 

VISSTE DU …….? 

 Vil du vite mer?  

 Bestill bøker: Paulus og loven,  Glemte 

 sannheter: bestilling@kainos.no 

 www.mensviventer.no, www.bibeltv.no

 Film: Gjelder Guds lov i dag? 

         Noen sier at budene er avskaffet? 

Noen sier at de gjelder, men bare 8 av dem? 

Noen sier at de gjelder for jøder, men ikke 

for kristne. 

Noen sier at de gjelder, men er umulige å 

holde.. 

Hva sier Guds Ord:  Gud endrer seg ikke: «Jeg 

skal ikke bryte Min pakt, og det som har gått ut 

over Mine lepper, skal Jeg ikke forandre.» Sal. 

89:39.                                                                                                                                                                                                           

Job erkjente at dette var budene: «Jeg har ikke 

forlatt budene som ble talt ved Hans 

lepper. Ordene fra Hans munn har jeg 

tatt vare på framfor min egen lov.» Job. 

23:12.                                    

 «All god gave og all fullkommen gave 

kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos 

ham er ingen forandring eller skiftende 

skygge.” Jak. 1:17. Gud er lovgiveren, 

med sine lepper talte Han de ti bud på 

Sinaifjellet. 

Men budene gjaldt vel bare for jøder/israelitter?                                                                            

«Den samme loven skal gjelde hos dere, for den 

fremmede som for den innfødte. For Jeg er Herren 

deres Gud.» 3. Mos. 24:22. Hans segl er på det fjer-

de bud, som viser Hans autoritet. Det eneste bu-

det som begynner med HUSK, er glemt. 

Men Jesus opphevde loven, gjorde Han ikke?   

Jesus sa selv i Matt. 5:7: «Tro ikke at Jeg er kom-

met 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 for-

går, skal ikke den minste bokstav 

eller en eneste tøddel av loven forgå, 

før alt er oppfylt.» 

«Den som bryter et av de minste av 

disse bud og lærer menneskene det 

samme, skal kalles den minste i Him-

lenes rike. Men den som gjør etter 

dem og lærer andre dem, han skal 

kalles stor i Himlenes rike,» Matt. 

5:17-19. 
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Sammenligner vi loven skrevet på lovtavlene og ka-

tekismer som brukes i katolske og lutherske kirker i 

dag, vil du se at det andre budet er fjernet og at da-

gen som skal holdes hellig, den syvende dags sabbat, 

er endret til noe mer nøytralt.  Dette er gjort fordi de 

har endret 

dag.  Det 

andre budet 

er fjernet, 

slik at de 

kan be tilo 

helgener.                                                     

Til tross for at Jesus i Matt.5:17-18 og Luk.16:17 sier 

at han ikke kom for å oppheve loven, og at "ikke en 

tøddel" (bokstav) av Guds lov noen gang må end-

res, skryter pavemakten av at den likevel har gjort 

nettopp det. 

Kirkemøtet i Laodikea fordømte alle sabbatsholdere 

og utelukket dem fra kirken.  Trentkonsilets offisielle 

katekisme (1829 utgaven), sier rett ut at pavemakten 

«i sin visdom har forordnet at den 7.dags sabbats-

helligholdelse, skal overføres til helligholdelsen av 

Herrens dag, den 1. dag i uken».                                                          

Hvorfor ønsket kirken denne forandringen? Begrun-

nelsen som gis, er at denne endringen representerer 

«et merke på denne kirkens geistlige makt og på 

dens myndighet i religiøse saker».                                                                             

I Manual of the Catholic Religion, side 186, leser vi 

«at kirken har innsatt søndagen som Herrens dag i 

stedet for sabbaten og bestemt den til en dag særlig 

til gudsdyrkelse, er et klart bevis på dens store makt, 

som den på høytidelig vis fikk av Kristus».                                       

«Søndag er MERKET på vår autoritet. Kirken står 

OVER Bibelen, og overførelsen av sabbatshellighol-

delsen er et bevis på det faktum.» Catholic Record of 

London, Ontario Sept. 1. 1923. Ved å akseptere søn-

dag som hviledag, har protestanter i over 300 år be-

kreftet den katolske kirkes rett og autoritet til å for-

andre Guds ord og bud».  Videre leser vi: 

«Verdenshistorien kan vanskelig finne et mer eks-

tremt og tåpelig eksempel på prinsippbrudd, enn 

protestantenes akseptering av en katolsk og ubibelsk 

hviledag.  

På denne måten adlyder protestantene faktisk 

den lære den katolske kirke, som de kaller 

skjøgen, pålegger kristenheten. Det andre bud 

er fjernet. Det fjerde bud er endret. 

Det nytter lite å ære og prise Gud i tale eller 

sang, når de står for noe annet. Jesus sa: «Dette 

folket kommer nær Meg med sin munns tale og 

ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er 

langt borte fra Meg Og forgjeves tilber de Meg, 

når de underviser menneskebud som om det var 

den rette lære. …For Gud har befalt og sagt: 

«Hedre din far og din mor», og: «Den som for-

banner far eller mor, skal sannelig dø.» 

Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: 

Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en ga-

ve til Gud, så trenger han ikke å ære sin far eller 

mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved 

deres egne forskrifter.» Matt. 15: 9-11. Dette sa 

Jesus fordi de hadde erstattet Guds bud med til-

leggsbud.  

Kjærlighet erstatter heller ikke budene, den gjør 

det lettere å holde dem. Når vi elsker noen, vil 

vi ikke stjele fra dem, lyve eller baksnakke dem, 

ta deres ek-

tefeller etc. 

Derfor kan 

kjærligheten 

oppfylle lo-

ven og trek-

ke den sam-

men til to 

bud.   Budene er speilet som viser oss at det ikke 

står så bra til med vår kjærlighet til Gud og våre 

medmennesker. På dette kjenner vi at vi elsker 

Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. 

For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans 

bud. Og Hans bud er ikke tunge å bære,» Joh. 5:2

-3. Speilet kan ikke vaske bort eller tilgi vår synd, 

det kan kun Jesu blod gjøre. Men speilet viser oss 

hvordan vi ser ut, og hvor vi trenger å bli vasket. 

«Salige er de som følger Hans bud, slik at de kan 

ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom 

portene til byen.» Åp. 22:14. 


