
 

 Loven og løftet 

 

Løftet 

 

Ved Guds nåde, og for Jesu skyld vil jeg ....... (navn) holde 

adventspeiderloven, være Guds tjener og menneskers venn. 

 

 

 

Adventspeiderloven 

 

1. Jeg begynner dagen med å være åpen for Gud og hans ord. 

 

2. Jeg tar ansvar for å gjøre min plikt i hverdagen. 

 

3. Jeg velger å praktisere en sunn livsstil. 

 

4. Jeg ønsker å være ærlig i alle ting. 

 

5. Jeg vil respektere alle mennesker. 

 

6. Jeg vil alltid være glad og fornøyd. 

 

7. Jeg vil være hjelpsom. 

 

8. Jeg ønsker å bli kjent med naturen, og ta vare på den. 



 - Loven og løftet , en forklaring - 

 

Løftet og loven - en forklaring. 
 

 

Enhver gruppe, ethvert samfunn, er avhengig av et sett lover for at man skal kunne fungere 

sammen og definere felles mål og interesser.  Kunne man tenke seg at trafikken kunne 

fungere uten trafikkregler?  Eller at et land kunne fungere uten lover?  Det er viktig å få frem 

at lover er en positiv veiledning for at vi skal fungere optimalt sammen, slik at det blir til det 

beste for alle som er med i gruppen, og til det beste for menneskene rundt oss. På en måte er 

dette en miniatyr av hvordan Gud ønsker at vi som mennesker skal fungere i samfunn med 

hverandre. 

 

Lover er ofte fulle av absolutter.  De er uttrykk for en ide som ligger bakenfor lovene.  Uten 

forklaring blir lovene ofte sett på som hemninger, begrensninger eller stengsler som tar bort 

goder fra livet vårt.  Dette er dessverre en utbredt feiloppfatning i mange kretser.  Men for at 

man skal kunne se lovene som de er tenkt, er det viktig å forstå hensikten bak lovene, og 

målet med dem.  Bruk derfor tid på å forklare speiderene hvorfor vi trenger lover i de 

forskjellige sammenhenger i livet.  Her er det viktig med gruppearbeid slik at man får forklart 

dette på en måte som er forståelig for den gjeldende aldersgruppe. 

 

 

Punkt 1. 

 

Det er viktig at Gud settes først i våre liv. 

Han skylder vi alt. Han har skapt oss og gir oss vårt daglige brød. Han elsker oss og ønsker 

oss det aller beste. Det er til vårt eget beste at vi setter Gud først i våre liv. 

 

Salm.40,6: «Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du til vårt 

beste; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de 

ikke kan telles.» 

  

Heb.12,10:  «For fedrene tuktet oss bare en kort tid, slik de fant det for godt. Men han 

gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet.» 

 

 

Punkt 2.  

 

Ta ansvar og gjøre vår plikt er viktig for at alle skal ha det godt. Det vil gjøre våre 

speiderturer og speidermøter til det beste vi kan være med på. 

 

 

Punkt 3.  

 

Vi mennesker har lyst til mange ting, men ikke alt gavner. Først etterpå, når det er for sent, 

ser vi hva vi skulle ha gjort. 

 



 - Loven og løftet, en forklaring - 

 

Eksempler: Mange narkomane, drankere og tyver ønsker å komme ut av det de holder på 

med. 

Fra bibelen kan vi nevne kong Salomo, profeten Jonas og mange flere. 

 

 

Punkt 4.  

 

Har et menneske valgt alltid å være ærlig, ja selv om det skulle gå utover en selv, eier en et 

karaktertrekk som vil bli lagt merke til og som overalt vil gi en velsignelser. 

 

 

Punkt 5.  

 

Respekter alle mennesker. Vit at Gud elsker alle, også forbrytere og de utstøtte. Han vil at 

alle skal bli frelst. Den måten vi er på,  kan føre andre til Jesus Kristus som deres 

personlige frelser. Det finnes mennesker du kan ha problemer med å omgås. Be til Gud og 

du vil få hjelp. Det er synd på de mennesker som ikke forstår sitt beste. 

 

 

Punkt 6.  

 

Det er ikke alltid like lett å være glad og fornøyd. Men forsøk å gjør det beste ut av tingene. 

Det er lov til å gråte og ha sorg. Når en har grått ferdig er alt så mye bedre. 

 

Fork. 3,1: «Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid:» 

 

Fork. 3,4: «en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse»; 

 

 

Punkt 7.  

 

Et liv uten hjelpsomhet er et tomt og kjedeligt liv. Hjelpsomhet gir deg venner og lykke i 

livet. Kan hende du selv får hjelp en gang du trenger det. 

 

 

Punkt 8. 

 

Ta vare på naturen bli kjent med den. Igjennom det skapte taler Gud til oss og minner oss 

om at han er til og elsker alt det skapte. La ikke det du ikke forstår lage et skille mellom 

deg og Gud. En gang vil vi forstå alle de gåter vi har grunnet på her i livet. 

 

 

 


