
troende synderen, ser han ikke fikenbladene som dekker ham, men sin egen 
rettferdighets kappe som er fullkommen lydighet mot Jehovas lov.

Kristus kom for å gi et eksempel på det fullkomne samsvar med Guds lov som 
kreves av alle, fra Adam, det første mennesket, ned til det siste mennesket som 
skal leve på jorden. Han erklærte at det ikke var hans oppgave å ødelegge 
loven, men å oppfylle den gjennom fullkommen og fullstendig lydighet. På 
denne måten gjorde han loven stor og ærefull. I sitt liv åpenbarte han dens 
åndelige natur. Mens han ble betraktet av himmelske vesener og verdener som 
ikke var falt i synd, og en ulydig, utakknemlig og vanhellig verden, oppfylte 
han lovens vidtrekkende prinsipper. Han kom for å vise den realitet at 
menneskene, når de er knyttet til guddommen ved en levende tro, kan holde 
alle Guds bud. Han kom for å gjøre det tydelig at loven er uforanderlig, for å 
forkynne at overtredelse og ulydighet aldri kan bli belønnet med evig liv. Som 
et menneske kom han til menneskene, for at menneskehet skulle berøre 
menneskene, mens guddommeligheten holdt fast i Guds trone. Men ikke under 
noen omstendighet kom han for å svekke menneskenes forpliktelse til å være 
fullkomment lydige. Han ødela ikke gyldigheten av skriftene i Det gamle 
testamentet. Han oppfylte det som var forutsagt av Gud selv. Han kom ikke for 
å sette menneskene fri fra den loven, men for å åpne en vei hvor de kunne lyde 
loven og lære andre å gjøre det samme.
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15. november 1898                                                                                   av. Ellen. G. White.

Kristi holdning til loven
Den store forløsningsplanen ble til før verdens grunnvoll ble lagt. Kristus sto 
ikke alene i dette underfulle tiltaket for å kjøpe menneskene fri. I himmelens 
rådsforsamlinger, før verden ble skapt, sluttet Faderen og Sønnen sammen en 
pakt om at dersom mennesket skulle vise seg å bryte sin lojalitet mot Gud, 
skulle Kristus, som var ett med Faderen, ta overtrederens plass og lide den 
rettferdige straff som ville bli lagt på ham. «For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.» Hvilken pris dette var som himmelen måtte betale for 
å løskjøpe den som brøt Jehovas lov!

Kristus kom ikke for å forandre det fjerde buds sabbat. Han kom ikke for å 
svekke eller sette til side Guds lov på noe punkt. Han kom for å vise Guds 
kjærlighet gjennom sin person og for å rettferdiggjøre hvert eneste bud i den 
hellige loven. I stedet for å forandre loven og tilpasse den til mennesket i dets 
falne tilstand, opprettholdt Kristus dens hellige verdighet.

Herren frelser ikke syndere ved å forandre sin lov som er grunnvollen i hans 
styre i himmelen og på jorden. Gud er en dommer som vokter rettferdigheten. 
Overtredelse av loven en eneste gang i den minste ting, er synd. Gud kan ikke 
sette til side sin lov, han kan ikke fjerne den minste ting i den, for å tilgi 
synden. Lovens rettferdighet og dens høye moral må bli opprettholdt og 
rettferdiggjort overfor det himmelske univers. Og denne hellige loven kunne 
ikke bli opprettholdt til en noe lavere pris enn Guds Sønns død.

Kristus bar synden i menneskets sted for at mennesket skulle få et nytt forsøk 
med alle muligheter og fordeler. Johannes skriver: «Hver den som gjør synd, 
gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør mot loven. Og dere vet at han 
åpenbarte seg for å bære bort våre synder, og i ham finnes det ingen synd. Den 
som blir værende i ham, synder ikke. Den som synder, har ikke 
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