
Gudaktighet 

Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud 
och det finns ingen annan (Jes 45:22). 

Vad är Gudaktighet? Jo att vörda Gud. Och när vördar jag Gud? När 
jag håller hans första bud? Och när håller jag det? När Jag gör Gud 
till min Gud och ingen och intet mer, eller när jag så gör Gud till 
min Gud, att jag offrar min ”Isak”. 
Detta är förstabudsgärningen. Den krävde Gud av Abraham, och 
den kräver han av var och en, som vill bli och vara ett Abrahams 
barn. Det räcker inte med att ha Gud till sin Gud; men att ha Gud 
endast som sin Gud, det räcker, och det är ”vördnad för Gud” eller 
gudaktighet. 
Förstabudsgärningen är alla goda gärningars livsväsen. Utan den 
görs ingen god gärning, men med den görs alla goda gärningar 
ledigt och lätt. För gör jag Gud endast till min Gud, då är Gud med i 
att göra alla mina gärningar. Den gudfödde förstabudsgöraren är 
gärningsföreståndaren. På förstabudsgärningen, som är den 
ständiga hjärtegärningen, hänger det…. 
Alltså  vad är gudaktigheten? Jo, förstabudsgärningen. Bara genom 
den vördas Gud på ett rätt sätt. Så länge du har någon avgud, har du 
ingen vördnad för Gud. 
Gudaktigheten består alltså i att göra Gud till sin Gud av hela, inte 
halva hjärtat, eller att älska Gud av hela, inge halva hjärtat. Alltså 
hänger min gudaktighet på detta förstabuds-hela. Så länge mitt 
hjärte-hela är helt, så länge är jag barnet; när mitt hjärte-hela går 
sönder, då går jag själv sönder… Det känner jag också; det börjar gå 
sönder och svida därinne, när avguden tränger ut Gud - - 
Men nu säger Paulus att gudaktigheten är ”han”: ”Erkänt stor är 
gudaktighetens hemlighet: Han blev uppenbarad i köttet”… 
Alltså: Kristus är gudaktigheten i personlig gestalt. Och alltså är 
han förstabudslivet… Ja Kristus är gudaktigheten eller 
förstabudslivet i hela sin varelse ut i fingrar och tår. Han är 
förstabudsmänniskan, i vilken vi blir förstabudsmänniskor, 



gudaktighetsmänniskan, i vilken vi blir gudaktighetsmänniskor. 
Han är stammen vi är grenarna… i honom är gudaktigheten eller 
det första budet ett evangelium som ger vad det kräver, ja, ett 
evangelium, som ljuvligt och lätt bär upp över jorden, världen, 
tingen och tiden och över allt vad Isak och avgudar heter. 

De tre fasta frälsningsorden. Sid 31-34 


