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Studieoplæg 2: De ti Bud (2. del)
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med de syv sidste bud.

Tekstlæsning
Læs side 8-10 i Katekismus Updated (KU).

De ti Bud fi nder vi i 2 Mos 20, 1-17 og 5 Mos 5, 6-21

Indgang
De første tre bud handler om vores forhold til Gud. De syv sidste bud er Guds love og forordninger for vores 
liv med andre mennesker – kærligheden til vores næste. Jesus udfolder i evangelierne, hvad næstekærlighed 
handler om. Han sammenfatter det i ordene: ”Du skal elske din næste som dig selv (Mark 12,31).

 Opgave 1
 Nedenfor står fem udsagn om, hvad næstekærlighed i praksis går ud på: 
 1) Det handler om, at jeg skal fokusere lige så meget på min næstes behov, situation og liv, som jeg   
  fokuserer på mine egne behov osv.
 2) Det handler om, at jeg altid ser det menneske, som jeg står over for her og nu som min næste og   
  handler med omsorg, respekt osv.
 3) Det handler om, at jeg tilsidesætter mig selv og fokuserer helt på andres liv, situation og behov.
 4) Det handler mest om, at jeg arbejder på at overholde og praktisere de konkrete anvisninger fra Gud
  i de syv sidste bud. 
 5) Det handler om, at jeg skal lade være med at ville ’frelse hele verden’ – og ”bare” koncentrere mig
  om de mennesker, som jeg har tæt på og kan gøre noget for.
 - Drøft disse udsagn med hinanden. Hvilke af dem er I mest enige med?

Zoom ind
Jesus sammenfatter de syv sidste bud således i Mark 12,31: ”Du skal elske din næste som dig selv” (Se side 
10 i KU). Læs også beretningen om den barmhjertige samaritaner i Luk 10,25-37. Næstekærlighedsbudet er 
med andre ord det bagvedliggende bud. Husk på dette, når I nu skal arbejde med de syv sidste bud.

Det fjerde bud: Ær din far og din mor.

En defi nition: At ære andre betyder at respektere dem for det, de er.

 Opgave 2
 Hvilken ramme for familiefællesskabet mener I, forældre skal sætte, så børnene har en god ramme,
 som de kan være ”gode børn” i? Snak om det ud fra:
 - Hvad har mindre børn brug for (op til ca. 8 år)?
 - Hvad har større børn brug for (op til ca. 12 år)?
 - Hvad har teenagere brug for?
 - Hvad har voksne børn brug for?



KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT
Materiale knyttet til Katekismus Updated
Downloadet fra www.katekismusprojekt.dk

Nutidens mennesker har det ofte svært med autoriteter og myndigheder. Der er meget brug for, at kristne 
vover at danne modkultur her!
 

 Opgave 3
 Hvad har det fjerde bud at sige om det…
 … at være arbejdstager i relation til en arbejdsgiver
 … at være samfundsborger under landets love
 … at udøve et hverv som politiker i samspil med andre
 … at være en del af en menighed, som har ledere, der udøver lederskab.

Det femte bud: Du må ikke begå drab.

 Opgave 4
 Læs Matt 5,21-22. 
 Hvad er Jesu vigtigste pointe i disse vers?
 Hvordan kan det femte bud overtrædes – synligt – i et kristent fællesskab? 

Det sjette bud: Du må ikke bryde et ægteskab.

 Opgave 5 
 Hvad er Guds intentioner med det sjette bud? Hvad er det positive anliggende?

 Opgave 6
 En hverdagssituation: Per, der er 12 år, spørger dig, som er juniorleder i juniorklubben: ”Hvad betyder  
 utugt?” – og – ”hvad vil det sige at leve anstændigt?” Per er trofast i juniorklubben. Han kommer fra
 et skilsmissehjem, og hans mor bor sammen med sin nye kæreste. 
 Giv Per et svar, som han kan forstå og forholde sig til.  

Det syvende bud: Du må ikke stjæle.

 Opgave 7 
 Hvordan vil du/I håndtere følgende situationer:
 - Du fi nder 500 kr. på fortovet foran din nabos indkørsel. Hvad gør du?
 - Du har fejlagtigt fået indbetalt 1.150 kr. på din bankkonto. Du kan ikke se, hvor 
    pengene kommer fra. Hvad gør du?
 - Du er til kirkekaffe i sognegården. På vejen hjem kommer du i tanke om, at du har 
  glemt at betale 20 kr. for kaffen. Hvad gør du ved det?
 - Du sidder til et vigtigt møde på dit arbejde, og du får æren for et stykke arbejde, som 
  din kollega egentlig har lavet. Hvad gør du?
 - Efter et indkøbsbesøg i BILKA opdager du, at dit fem-årige barn har ’lånt’ en slikkepind, som han
  nu sidder velfornøjet og spiser på vej hjem i bilen. Hvad gør du?
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Det ottende bud: Du må ikke vidne falsk mod din næste.

 Opgave 8 
 Snak om, hvad vi kan gøre i det kristne fællesskab for at bekæmpe sladder, bagtalelse og dårlig stem-
 ning mellem mennesker.

Det niende og tiende bud: Du må ikke begære...

 Opgave 9
 Hvad betyder ”at begære”? Hvad er problemet med begær?
 Hvad gør en kristen, når misundelsen vælder frem både i tankerne og i følelserne?

Zoom ud
Gud ønsker at beskytte og værne menneskelivet. De syv sidste bud handler om dette.

 Opgave 10 
 Hvor sandt er følgende?: ”Vi er nogle gange så hurtige til at ’sovse alt ind i Guds tilgivelse og nåde’, at
 vi glemmer syndens alvor i forhold til Gud og medmennesker.”

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Hvilke af disse bud rammer noget i dit liv, som du skal have gjort noget ved? 
- Hvilke beslutninger og skridt skal du tage?
- Hvad skal der til, for at du kan blive holdt fast i dine beslutninger og gode intentioner?

 Opgave 11
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres   
 tanker og beslutninger med hinanden og efterfølgende bede over det.


