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For å få perspektiv
De Ti Bud ble ikke gitt til israelittene som en måte de kunne komme til Gud på. Hensikten med Loven
har alltid vært å overbevise om synd. Derfor er det viktig at en ikke haster gjennom denne leksjonen.
Deltakerne må først bli overbevist om at de er hjelpeløse syndere i møte med Gud, ellers kan det
hende at de ikke forstår at det er absolutt ingenting de kan gjøre for å frelse seg selv. Evangeliet vil
bli presentert senere i Bibelen.
De Ti Bud er ofte brukt som en retningslinje for å gjøre så godt en kan. Dette resulterer i at folk kan
tro at de klarer å leve opp til det Gud forventer av dem.
Om det var tilfelle, ville De Ti Bud ha vært en oppnåelig standard for rettferdighet. Skriften gjør det
klart for oss at det ikke er tilfelle (Rom 3:20). Så denne leksjonen gjør det klart at Loven er Guds
perfekte standard, som menneskene ikke er i stand til å holde. Vi har hele tiden feilet og falt. Vi er
skyldige overfor Gud og fortjener straffen for synd – døden.
Det er viktig å undervise De Ti Bud som krav vi ikke kan oppfylle – ikke noe vi må prøve å holde for å
bli akseptert av Gud!
Gud er den høyeste, så Han har rett til å sette standarden for fullkommenhet.

1.


Innledning
Repetisjon.
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Gud holdt sitt løfte til Moses og førte ham sammen med israelsfolket tilbake til
Sinaifjellet. Hva lærer dette oss om Gud?
At Gud er trofast, Han holder alltid sitt Ord.

Hva var det israelittene ble enige med Gud om?
At Han skulle velsigne dem dersom de var lydige imot Ham i alle ting.

Hva stolte israelittene på da de lovte å være lydige imot Gud?
Seg selv. De trodde de var i stand til å oppfylle Guds krav.

Hvorfor var det umulig for israelittene å holde sin del av avtalen?
De var født syndere og hadde ingen mulighet til å holde Guds bud.

Hva var hovedgrunnen til at Gud gav De Ti Bud?
For å vise at vi alle er syndere. Derfor kan vi ikke bli godtatt av Gud på grunn av noe vi gjør.

Dersom vi klarte å holde Loven, men falt i ett bud, hva ville bli konsekvensene?
Døden.



Vi vil nå se på denne leksjonen.
Gud er en tålmodig dommer.
Han har den fulle rett til å dømme oss til evig straff. Men Han venter, enda vi ikke fortjener
det. Han gir oss mulighet til å innrømme at vi er syndere og vende oss til Ham og stole på
Hans miskunn.

2.

Det første bud
Les 2. Mos 20:3.



Gud sa at Han, og bare Han, skulle være Gud for israelittene.
Hvorfor skulle de tilbe bare Gud alene?
Fordi Han er den eneste sanne og levende Gud. Han skapte alle ting. Han er suveren.

Gud vil ikke tillate noen person eller ting å dele plassen med Ham som Gud. Han er den
eneste sanne Gud.
Jes 45:5 sier: ”Jeg er Herren, og det er ingen annen. Foruten meg er det ingen Gud.”
Hvis folket skulle tilbe Gud alene, kunne de aldri stole på noen andre enn Ham for alt de
behøvde for tid og evighet. De måtte gi Ham førsteplassen i sine tanker, og takke Ham for alt.


Dersom vi skulle holde dette budet, ville vi la Gud være hersker over alt i livet vårt.
Vi ville ikke at noen eller noe annet skulle ta Guds plass i våre liv. Det er galt å overse Gud og
trosse Hans autoritet. Hvis vi bare sier at Gud er vår hersker, uten å gi Ham denne plassen i
våre hjerter, har vi brutt det første bud.
Hva er det folk kan sette først?
Utseende
Familie
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Penger
Status
Sport
Jobb



Adam valgte bevisst å ta sine egne valg. Han gav ikke Gud førsteplassen i livet sitt.
Han gikk sin egen vei i stedet for Guds vei. Adam syndet, derfor er alle hans etterkommere
syndere. Vi har også gått vår egen vei og gjort det som vi selv ville. Ingen av oss har gitt Gud
den plassen Han skulle ha.



Noen tror at mennesket er sin egen Gud.
Mange tror at vi har rett til å være herskere og bestemme vår egen framtid. De mener at vi
kan ta æren av alt vi klarer. Dette blir kalt ”humanisme.”
Hvilken plass gir vi oss selv når vi gjør dette?
Vi plasserer oss på Guds plass.

Hvem gir menneskene slike tanker?
Satan, løgnens far.



Å være enig i at Gud er den sanne Gud, betyr å lytte til Ham, lyde Han, opphøye Ham og tilbe
Ham alene, i alle situasjoner.
Vi bryter Guds bud hver gang vi gir Hans ære til noen annen.
Ingen av oss har gitt Gud første plass i alle ting, så hva har vi gjort oss skyldig i?
Vi har brutt det første bud.

Lærer: Husk at du ikke underviser De Ti Bud som noe deltakerne må prøve å gjøre.
Hold fokus på at de ikke klarer å gjøre hva Gud krever.

3.

Det andre bud
Les 2. Mos 20:4-6.



Gud sa at israelittene ikke skulle lage seg bilder for å tilbe dem.
De skulle heller ikke tilbe naturen, dyr eller noen ting som Gud hadde skapt. Absolutt
ingenting måtte bli satt i Guds sted.
Hva skulle dette budet minne israelittene om?
At Gud er den høyeste – større enn alt Han har skapt.



Ingen vet hvordan Gud ser ut.
Bibelen forteller oss at Gud er Ånd og ikke har fysisk form.
Hva er den eneste måten vi kan få vite hvordan Gud er?
Gjennom det Han har fortalt om seg selv i Bibelen.

Hva er alle andre ideer om Gud?
Satans løgner.
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Satan har ledet folk bort fra den sanne kunnskap om Gud.
Utover jorden har folk blitt ledet vill av Satan, til å følge sine egne eller andres ideer om Gud.
Noen har laget avguder som skal representere Gud – figur av et menneske, en fugl, et dyr, en
fisk, eller til og med en slange. De tilber disse avgudene i stedet for å tilbe den levende,
sanne Gud.
Det andre bud viser ikke bare til fremmede kulturer. Folk i vårt land tilber menneskeverk som
de tror kan gi dem inngang hos Gud.
Hva har alle som tilber slike avguder gjort?
De har brutt det andre bud.

Hva er straffen for å bryte dette budet?
Å bli evig skilt fra Gud.

Vers for læreren: Jes 42:8; Rom 1:18-23

4.

Det tredje bud
Les 2. Mos 20:7.



Gud sa at israelittene aldri måtte bruke Hans navn lettsindig eller blasfemisk.
Han bød at de skulle ære Ham og huske på at Han hadde skapt dem og var deres rettmessige
hersker.
Alle skulle respektere Gud. Han har makt til å ta våre liv og sende oss til evig fortapelse.
Respekt er svært viktig.
Lærer: Gi eksempler på hvor viktig det er med respekt i samfunnet:
Barn skulle respektere sine foreldre.
Et ektepar skulle vise hverandre respekt og godhet.
Unge skulle respektere de eldre.
Folk skulle respektere sine ledere.

Når vi snakker negativt om noen, hva viser det?
Mangel på respekt.

Det er galt å vise mangel på respekt, men det er mye verre når vi ikke respekterer den sanne
og levende Gud.


De som bruker Guds navn på en lettsindig måte, viser mangel på respekt for Ham.
I vårt samfunn blir dette gjort hele tiden. Guds navn blir ofte brukt som et kraftuttrykk. Andre
referer til Ham som ”han på loftet.” Gud overser ikke en slik holdning.
Hva har alle som ikke viser respekt for Gud gjort?
Brutt det tredje bud.
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5.

Det fjerde bud
Les 2. Mos 20:8-11.



Gud sa at israelittene skulle holde den sjuende dagen som hviledag.
Den sjuende dagen i hver uke skulle være en dag de hvilte på. Dette var for å ære Gud som
skaperen av himlene og jorden.
Etter at Gud hadde skapt alt på seks dager, hvilte Han på den sjuende dagen. Hvorfor
det?
For å vise at Hans skaperverk var fullført.



Alle mennesker må forstå at Gud er skaperen, og at Han er den som skal ha tilbedelse.
Gud skapte verden. Derfor er Han den rette eieren. Satan og hans demoner har tatt kontroll
over menneskene, men alt er likevel Guds eiendom.



Vi er helt avhengige av Gud i alle ting.
Gud skapte alt i begynnelsen, og Han fortsetter med å holde alle ting i gang.
Vers for læreren: Salme 147:7-9, 14-18: Salme 148:7-13; Apg 17:24-28



Dette budet minner oss om at Gud alene er skaperen, eieren og forsørgeren av alle ting.
Selv om en person hvilte på sabbaten, men tilba andre guder, ville han være skyldig i å ha
brutt det fjerde bud.
Lærer: Ikke la dette med at sabbaten er jødenes hviledag, bli noen diskusjon.
Understrek at dette med å hvile på sabbaten ikke gjør noen gode nok for Gud. Ingen
har holdt dette budet, og heller ingen av de andre budene, til punkt og prikke. Å hvile
på den sjuende dagen gjør ikke noen akseptable for Gud.

6.

Det femte bud
Les 2. Mos 20:12.



Gud sa at barna skulle respektere foreldrene sine.
Hva gjør barn som viser at de ikke respekterer foreldrene sine?
Svarer igjen.
Kritiserer foreldrene.
Hører ikke på irettesetting.
Hjelper ikke, og tar seg ikke av foreldrene sine når de blir gamle.



Ingen har vist foreldrene sine den respekt Gud krever.
Dersom vi har vist mangel på respekt og ære til foreldrene våre på noen som helst måte, har
vi vært ulydige imot Gud. Selv om vi har holdt alle de andre budene, men ikke dette, er vi
dømt av Gud.
Hvor mange ganger vil Gud overse våre feil?
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Ingen

Dersom vi har feilet i å holde ett eneste bud, er straffen å bli skilt fra Gud i all evighet.

7.

Det sjette bud.
Les 2. Mos 20:13.
Gud sa at vi ikke skulle drepe noen.
Gud er skaperen av alle mennesker, og alle tilhører Ham. Derfor sier Han at ingen har rett til
med vilje å ta livet av en annen person. Å drepe noen er å synde imot Gud.
Vers for læreren: 1. Mos 9:6



For Gud er vår holdning like viktig som våre handlinger.
Gud gjør det klart i sitt Ord at Han dømmer oss, ikke bare etter det vi gjør, men også etter
det vi har lyst til å gjøre.
Hvordan kan Gud vite hva vi tenker å gjøre?
Han vet alt. Han kjenner motivene og tankene i hjertet til alle mennesker.

Han sier at dersom en person hater noen, har han allerede begått mord i sitt hjerte. Hvis vi
ønsker at noen var død, ser Gud på det som at vi er mordere.
Vers for læreren: Matt 5:21-22
En kan kanskje tenke slik: ”Jeg har aldri myrdet noen.”
Men hva har en person gjort om han har hatet noen eller ønsket livet av noen?
Han har begått mord og har brutt Guds sjette bud.

8.

Det sjuende bud.
Les 2. Mos 20:14.



Gud sa at ingen skulle ha sex med noen annen enn sin egen ektemake.
Etter at Gud hadde skapt Adam, skapte Han Eva og gav henne til Adam for å være hans kone.
Fordi de var mann og kone, så ikke Gud på dem som to uavhengige personer, men som en.
Mann og kone til hører hverandre, og de må ha sex bare med hverandre.



Bibelen forteller oss at hor og andre form for seksuell synd, kan bli begått i tankene.
Gud sier at dersom vi ser på noen andre enn vår ektemake med lyst til å ha noen form for
seksuell omgang med den personen, har vi allerede brutt det sjuende budet.
Vers for læreren: Matt 5:27-28
Folk kan kanskje skjule sine synder, særlig urene tanker, for andre mennesker, men kan
de skjule dem for Gud?
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Nei, Han er alle steder alltid. Han vet hva vi tenker og gjør. Han vet når vi bryter Hans bud.

Straffen for seksuell synd er som for all annen synd, å bli skilt fra Gud i all evighet.

9.

Det åttende bud.
Les 2. Mos 20:15.
Gud sa at ingen skulle ta noe som tilhører en annen person.
Gud er den som gir hver person rett til å eie noe. Å ta noe som tilhører en annen, er å synde
imot Gud.
Kanskje en som stjeler noe føler seg tilfreds fordi han tror at ingen har sett det. Men han har
ikke klart å skjule det for den allvitende Gud. Gud vil holde ham ansvarlig for å ha brutt det
åttende bud, selv om ingen andre vet om det.
Vers for læreren: Luk 12:2; 1. Kor 4:5; Hebr 4:12-13



Noen ganger når en tyv blir tatt, blir han bedt om å levere tilbake det han har tatt eller betale
erstatning.
Hvorfor er det ikke nok å levere tilbake, eller å betale erstatning til Gud?
Fordi det ikke betaler straffen for synden.



Noen ganger planlegger folk å stjele noe, men gjør det ikke.
De blir kanskje redde fordi de tenker på at de kan bli tatt, og så gjør de ikke det de hadde
tenkt å gjøre.
Hvordan ser Gud på dette?
Når noen tenker på å stjele, vil Gud dømme det fordi det viser holdningen en har i hjertet.



Når noen stjeler noe, eller tenker på å stjele noe, har han brutt Guds bud.
Guds straff for å ha brutt det åttende bud, er å bli evig skilt fra Gud.

10. Det niende bud.
Les 2. Mos 20:16.


Gud sa at israelittene alltid skulle si sannheten.
Satan lurte Adam og Eva i Edens hage, og han har holdt fram med å lyge og lure gjennom
hele historien.
Hvorfor fortsetter Satan med å villede mennesker i dag?
For at de ikke skal tro på Gud.

Hvem følger vi når vi lyger?
Satan.

Vers for læreren: Joh 8:44
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Vi tror kanskje at vi er sannferdige mennesker, men det er mange måter å lyge på.
Lærer: Gi eksempler på måter å lyge på i dag:
Ved å skjule ting vi har sagt eller gjort.
Ved å overdrive.
Ved å fuske.
Ved å snyte på skatten.



Gud vet om alle løgnene våre,
Vi kan kanskje klare å skjule ting fra andre mennesker, men kan vi skjule løgnene våre for
Gud?
Nei, Han vet alt.

Dersom vi har sagt bare en løgn i hele livet, har vi brutt Guds niende bud og fortjener død
som straff.

11. Det tiende bud
Les 2. Mos 20:17.


Gud sa at israelittene ikke skulle misunne noen andre det de eier eller har.
Hva var Satans synd?
Han misunte Guds posisjon og ville bli lik Gud.



Vi har lett for å bli misfornøyd med det vi har.
Kan dere gi eksempler på hvordan vi kan bryte dette budet?
Ved å misunne en annen hans eiendom.
Ved å misunne en annen hans stilling eller status.

Hver dag ser vi annonser som presser oss til å ønske mer, kjøpe mer og bli noe mer.
Selv om det å misunne er vanlig i vårt samfunn, hvordan ser Gud på det?
Gud ser det som synd.



Gud vet hva vi har lyst på i våre hjerter.
Vi kan klare å skjule misunnelsen for andre mennesker, men vi kan ikke gjemme den for Gud.
Dersom vi har brutt det tiende bud en eneste gang, har vi brutt Guds Lov og fortjener evig
straff for synden.

12. Guds bud forteller oss at vi alle er syndere.


Guds standard er den samme for alle mennesker, samme hvem de er.
Hvorfor gav Gud De Ti Bud til israelittene?
For å vise dem at de var syndere.

Hva beviser budene for alle som ikke er israelitter?
At vi også er syndere.
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Selv om det har gått mange år siden Gud gav De Ti Bud til Israel, har Han ikke forandret sin
posisjon eller standard.


Gud er hellig og rettferdig. Derfor vil Han ikke tolerere ulydighet imot sine bud.
Ulydighet er synd, og Gud krever dødsstraff for synd. Selv om vi gjør opp med dem vi har
syndet imot, står vi fortsatt i gjeld hos Gud.
Hvor mange bud kan vi bryte og ikke bli fordømt?
Vi kan ikke bryte et eneste av dem.

Den eneste måten å komme til Gud på er å være absolutt fullkommen i alle ting, fra fødsel til
død.
Lærer: De følgende spørsmålene er for å få deltakerne til å tenke over hva de har lært.
De skal ikke svare høyt.
Tenk over dette:
Har noen klart å holde Guds bud til punkt og prikke? Har du?

13. Konklusjon
Gud visste at ingen ville klare å holde Hans bud. Men likevel gav Han dem til israelittene for å
lære dem at de var syndere og at de ikke kunne komme til Ham i egen kraft. De samme bud
lærer oss at vi også er syndere som ikke kan leve rett for Gud.
Lærer: Vi på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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