LEKSJON 24
- Forberedelser for
å gi de ti bud -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne tanker som går forut for denne
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang.
Dette er bare ment til selvstudie.
OVERSIKT
Denne leksjonen gir bakgrunnen for å presentere De Ti Bud. Det blir lagt
vekt på Guds rettferdighet og hellighet, og også Hans forferdelige vrede
og fastsatte dom over all synd.
Noen punkt:
Guds pakt var avhengig av Israels lydighet, men folket var ikke klar over at de
ikke var i stand til å være lydige i alle ting.
Det ble satt en grense rundt Sinaifjellet som menneskene og dyrene ikke måtte
stige over. Det viser Guds hellighet og menneskets syndige natur. Det er umulig
for et syndig menneske å komme nær Gud. Gud har fastsatt dom over alle som
våger å komme inn i Hans nærhet i sin syndige tilstand.
De Ti Bud viser at Gud krever fullkommen lydighet fra alle mennesker. Det
finnes ikke nåde i Loven. Hensikten med Loven er å vise menneskene at det er
umulig å bli frelst ved egne gjerninger. På denne måten forbereder Gud syndere
til å ta imot frelsen som en gave ved Jesu Kristi død for dem (Rom 3,19-20; Gal
3,24).
Noen av menneskenes vrangforestillinger om å bli frelst ved gode gjerninger
blir tatt opp.
Bibelhenvisninger: 2 Mos 19,1-13 og 16-20; 20,1-2.
Jesaia 59,1-2; Rom 6,23; Hebr 12,25-29; 2 Pet 3,3-12.

MINNEVERS: Salme 19, 9
MÅL:
• Å vise Guds hellighet, suverenitet, rettferdighet og vrede mot synd.
• Å vise at menneskene absolutt ikke klarer å holde Loven.
• Å vise at menneskene ikke kan bli frelst ved gjerninger.
• Å vise at bare Gud kan gjøre det mulig for menneskene å bli frelst.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at den populære tanken om å bli frelst ved å holde De Ti Bud er falsk.
• Å se at vi og alle mennesker fortjener død og evig straff fordi vi har brutt
Guds Lov.
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PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Jesus Kristus sa til sine disipler at Den Hellige Ånd skulle overbevise verden
om «synd, rettferdighet og dom» (Joh 16,8). Men i dag er mesteparten av
forkynnelsen bygd opp rundt «Smil! Gud elsker deg!»
Sannheten om Guds hellighet, rettferdighet og vrede er ikke populære temaer.
Mange mennesker, også blant de som kaller seg kristne, er i dag ikke klar over
at Gud er den samme Gud som vi leser om i 2 Mosebok.
Oftest blir vekten lagt på Guds kjærlighet, og det er lite snakk om at vi får del
i Hans kjærlighet bare ved nåden i Kristus Jesus. Guds uendelige nåde blir
noen ganger forkynt uten at det blir lagt vekt på sannheten om at nåden er
Guds ufortjente godhet mot mennesker som er i en håpløs forfatning fordi de
er syndere.
Gud hater fremdeles synden så sterkt at Han vil straffe alle som forkaster Hans
frelse, i ildsjøen.
Vi må ikke ta som en selvfølge at alle barna forstår ordene «hellig» og
«rettferdig». De har kanskje hørt ordene i religiøse seremonier, uten å ha
oppfattet at Gud ikke bare er ren og uten synd, Han er også en Gud som er
brennende vred mot all synd. Han hater synd og vil straffe all synd.
Når vi går gjennom denne leksjonen, kan vi tenke på at Guds Ord er mektig til
å trenge igjennom menneskenes vrangforestillinger og Satans listige planer. På
samme måte som israelsfolket, må også vi erkjenne at vi er syndere som ikke
kan stå foran en hellig og rettferdig Gud.
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 32, «Guds hellige fjell»
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 4, «Gud og mennesket» (Se instruksjonsarket som følger med
plakaten)
• Illustrasjon, «Loven krever absolutt lydighet»
• Illustrasjon, «Gode gjerninger»
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 24 og Samtale - 24 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.
NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvold som bakgrunn for evangeliet du senere skal
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med
alle punkt.
IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgåing av Bibelen. Hold deg
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 23 ved å gjennomgå “Repetisjon - 24”
Les Samtale - 24. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Hva er De Ti Bud?1
Er de et sett regler som vi skal leve etter?
Kan noen holde De Ti Bud?
Nå skal vi se hvordan Gud ser på De Ti Bud. Men først av alt skal vi se på
hvordan Han forberedte israelsfolket på å ta imot Loven.
B. Gud samlet Israel ved Sinaifjellet.

LES 2 Mos 19,1-2.
Israelittene bestemte ikke selv når de skulle dra videre eller hvor de skulle
dra - Gud bestemte for dem.
− Han ville at de skulle godta Ham som deres leder, beskytter og den som
forsørget dem med alt de trengte.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
LES 2 Mos 19,3-4.
VIS HVOR SINAIFJELLET LIGGER PÅ KARTET.
Merk:
Mange lærde tror at fjellet Jebel Musa er det samme som Sinaifjellet,
fordi det passer med beskrivelsen en leser i 2 Mosebok. Vi kan ikke si
nøyaktig, men vi vet at det er dette området det er snakk om i Bibelen.
(2 Mos 3,1-2).
Sinaifjellet (også kalt fjellet Horeb), var stedet der Moses så den brennende
tornebusken. Den gangen lovte Gud Moses at Han skulle føre ham og
israelittene tilbake til dette fjellet.
LES 2 Mos 3,12.

Ikke bruk lang tid på dette spørsmålet. Vi stiller det bare for å få barna til å tenke. Svarene
vil bli tatt opp etter hvert som du gjennomgår leksjonen. Om noen kommer med feil svar, er
det ikke nødvendig å korrigere med det samme. Det kan gjøre barnet brydd. La Ordet gjøre
sin gjerning i barnas hjerter etter hvert som du underviser.
1
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Gud er til å stole på.
− Han passet på Moses, førte israelittene ut av slaveriet og førte dem til
Sinaifjellet, akkurat som Han hadde lovt.
− Menneskelig sett var dette umulig.
− Men alle ting er mulige for Gud.
C. Herrens løfter til Israel
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
LES 2 Mos 19,5-6.
Herren fortalte Moses det Han ville si til Israel.
Gud ville gjøre en avtale med Israel.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
Dette er avtale:1
− Herren lovte å velsigne israelittene dersom de var absolutt lydige imot
Ham.
− Dersom de gjorde alt Han ba dem om, ville Han ta imot dem og gi dem alt
det de trengte.
D. Israels løfte til Herren.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
LES 2 Mos 19,7-8.
Israel lovte å være lydige imot Gud i alle ting.
− De hadde glemt hvordan de hadde tvilt på Gud ved Rødehavet da
egypterhæren kom etter dem.
− De hadde glemt hvordan de klaget da de ikke hadde mat og vann.
− De stolte på seg selv.
− De trodde at de kunne være lydige imot Gud så pass at Han gav dem det de
trengte.
− De var ikke klar over at hjertene deres var fulle av synd, og at de ikke
kunne være gode nok for Gud i egen kraft.
Dette er andre gang Gud satte lydighet som betingelse for å ta imot menneskene. Første gang
var da Adam var i hagen. Den andre er løftet Gud gav om å velsigne Israel dersom de var
lydige mot Loven. Hvis de holdt sin del av avtalen, skulle de bli et spesielt folk for Gud. De
skulle bli uttatt til en spesiell oppgave i Guds rike. (5 Mos 26,16-19; 28,1-68.)
Vi må understreke at Loven lovte velsignelse dersom de var lydige, men forbannelse dersom
de i sitt hjerte og med sine gjerninger vek av fra de hellige krav (Gal 3,10). Ikke bland Lov
og Nåde. Loven krever, men gir ingen hjelp til å gjøre det den krever. Hensikten med å legge
vekt på dette, er at barna etter hvert skal forstå at det er helt umulig å bli godtatt eller velsignet
av Gud på grunn av Loven.
1
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Israelsfolket var ikke klar over at etter denne avtalen ville ikke Gud lenger
kunne velsigne dem eller gi dem de gode ting de hadde behov for.
− Avtalen besto i at dersom de var absolutt lydige imot Gud, ville Han
ta imot dem og velsigne dem, men dersom de var ulydige, ville de bli
forbannet og straffet av Gud.
(Rom 3,19-20; Gal 3,10 og 23-24.)
Forslag til illustrasjon:
LOVEN
KREVER
ABSOLUTT LYDIGHET

Herren visste at nasjonen snart kom til å være ulydig imot Ham, og under
Lovens pakt måtte Han straffe dem for syndene de gjorde.
Hvorfor gjorde Gud denne avtalen (pakten) med israelsfolket når Han visste
at de ikke var i stand til å holde sin del av den?
Herren gjorde det fordi Han ville bevise for dem at de var syndere og var
ute av stand til å bli tatt imot av Gud slik de var i seg selv.
Herren ville lære dem at de ikke kunne bli Hans venner og oppnå Hans gunst
og gaver av seg selv.
−

Tenk over:
En mann svømte over en elv. Han ble trett og ble tatt av strømmen. På
elvebredden sto noen mennesker og så på. Ingen av dem var i stand til
å hjelpe mannen som holdt på å drukne. Utenom en sterk mann som var
svært flink til å svømme.
Folket på elvebredden tigget og ba mannen om å hjelpe den stakkars
mannen ute i elven, men han gjorde ingenting. Han sto der og så på mens
mannen i vannet kjempet og ble svakere og svakere. Da han var så trett
av å kjempe at han gav opp, svømte den sterke mannen ut og reddet ham.
Folket kritiserte mannen for å ha ventet så lenge før han hjalp mannen
som holdt på å drukne. Da sa han, «Han ville aldri ha latt meg hjelpe
ham så lenge han hadde krefter igjen. Jeg kunne ikke hjelpe ham før han
gav opp å redde seg selv.»
Gud gav Loven til israelsfolket for å vise dem at de ikke kunne gjøre seg
selv gode nok for Gud.
Når de sluttet å stole på seg selv og vendte seg til Gud, var Han villig til å
frelse dem fra den evige straff.
Dette er Guds vei med alle mennesker. Gud frelser bare dem som er enige
med Ham i at de er syndere som ligger under for Satan, synden og dødens
makt.
Gud vil at vi skal lære dette om oss selv:
− Vi er hjelpeløse syndere.
− Vi kan ikke frelse oss selv fra synd, Satan eller død.
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E. Forberedelsene for at Herren skulle komme nær på fjellet
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
LES 2 Mos 19,9-11.
Herren ville vise israelittene sin store herlighet, makt og hellighet, så de
kunne forstå at Han er en hellig Gud som hater synd og ikke vil godta dem
som er ulydige imot Hans Ord.
LES 2 Mos 19,12-13.
Gud sa at de skulle sette en grense rundt fjellet.
− De måtte ikke komme nær eller røre ved fjellet.
− Hvis en israelitt eller et dyr bare rørte ved fjellet når Gud kom ned, ville
de dø.
Straffen for all synd er død.
− Det er fordi Gud er hellig og menneskene er syndere.
− Gud vil ikke godta noen eller noe som ikke er fullkomment.
− Han avviser alle syndere.
− De kan ikke komme nær til Gud.
Repeter:
Adam og Eva ble skilt fra Gud på grunn av at de syndet. De ble sendt ut
av hagen, bort fra Gud.
F. Gud talte til Israel fra fjellet Sinai.
Tema: Gud er allmektig.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 32
«GUDS HELLIGE FJELL»
LES 2 Mos 19,16-20.
(Hebr 12,18-21 og 29).
Det er ikke rart folket var redde da Gud talte til dem!
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Lyn og ild, tykke skyer og jordskjelv viste israelittene at Gud er allmektig og
Han hater synden og straffer all synd.
Repeter:
Gud hadde allerede vist verden sin makt og sin vrede over synden på
Noahs tid. Han sendte også ild og svovel over de onde byene Sodoma
og Gomorra. Og Han sendte forferdelige plager over Egypt og druknet
egypterhæren i havet.
−

Gud hater og straffer all synd.

G. Gud talte og gav De Ti Bud til Israel.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Etter at Moses hadde kommet ned fra fjellet, talte Gud til israelittene fra
fjellet.
LES 2 Mos 20,1-2.
Tenk over:
Fjellet skalv, og røyken steg opp fra fjellet. Lyn flerret over himmelen,
og de hørte tordenbrak. En kunne høre lyden av trompetene. Ikke rart at
folket skalv av frykt og holdt seg på avstand fra fjellet! Da talte Herren
til dem og gav dem sine Ti Bud.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd. (Mat 25,41; Joh åp 20,15.)
Straffen for å være ulydig imot et eneste av disse bud, er å bli kastet i
Ildsjøen, skilt fra Gud for evig og alltid. Gud hadde gjort i stand Ildsjøen til
straff for Satan og hans engler, de som gjorde opprør imot Gud.
LES Jakobs brev 2,10.1
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Hvorfor gav Gud De Ti Bud?
Gud visste at israelittene ikke ville klare å holde budene til punkt og prikke
hele tiden.
− Men Han ville at de skulle innse at de ikke klarte å være lydige imot Gud,
og at de ikke kunne komme til Gud i egen kraft og bli mottatt av Ham.
− Gud gav ikke Loven bare for å bevise at israelittene var syndere og ikke i
stand til å leve rett for Gud.
Dette avsnittet passer inn i denne leksjonen. Men gå ikke inn på omstendighetene til disse
versene i Jakobs brev. Hold den kronologiske linjen. Andre temaer vil bare skape forvirring.
1

8

Notater

−

−

Han gav også Loven til alle mennesker, for at alle skulle se at de er
syndere, og at det er umulig for alle og enhver å gjøre seg gode nok for
Gud ved sine egne gjerninger.
Gud gav også Loven for at alle mennesker skulle komme til Han og tro på
at Han i sin miskunnhet vil frelse dem fra straffen for synd.

Sammenlign:
De Ti Bud er som et speil.
Vi kan ikke se hvor skitne vi er i ansiktet før vi ser i speilet, og vi kan ikke
se hvor syndige hjerter vi har før Loven viser oss det.
Guds Lov er som et røntgenapparat.
Det viser oss hvordan vi er på innsiden, slik Gud ser oss.
Men hva skjer når vi ikke klarer å holde alle Guds bud?
Vil Gud godta oss når vi gjør vårt beste?
Tenk over:
Vi hører ofte at dersom vi gjør nok gode gjerninger, vil de «veie opp» for
de dårlige ting vi har gjort.
Forslag til illustrasjon:
FALSK
gode
gjerninger

gode
gjerninger

synd

Bibelen forteller oss at om
en person kunne gjøre mange
gode gjerninger og holde
Guds bud nesten hele tiden,
men falt bare en eneste gang,
så ville den personen ha brutt
hele Loven og være skyldig i
synd.

SANT

en synd
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LES igjen Jakobs brev 2,10.
Gud straffer syndere selv om de er ulydige bare mot ett eneste av Hans bud,
en eneste gang.
− Hvor mange ganger var Adam og Eva ulydige mot Gud før de ble skilt fra
Gud og sendt ut av hagen?
− Adam og Eva syndet bare én gang, og de fikk straffen - døden.
Sammenlign:
Er en kjetting fortsatt sterk om bare et av leddene er ødelagt?
Ville du gå nær en rasende hund som var bundet med en kjetting som
hadde et svakt ledd? Men hva om jeg sier til deg, «Hva er du redd for?
Kjettingen har ni sterke ledd, bare ett av dem er ødelagt»? Ville du gå nær
den rasende hunden om du visste at ni ledd var sterke og bare ett ødelagt?
Selvfølgelig ikke! Kjettingen er sterk bare når alle leddene er i orden. Er
ett ødelagt, vil hele kjettingen være svak og ubrukelig!
Slik er det også med Guds lov. Hvis vi bryter ett av budene, er det som om
vi har brutt alle. Gud sier at dersom vi er ulydige i ett bud, er vi syndere
som vil bli straffet.
Gud

Mennesker
god oppførsel
gode gjerninger
holde de ti bud

Gud vil at menneskene skal forstå at de aldri kan bli gode nok til å bli
aksepterte av Gud og slippe straffen for synden.
VIS ORDENE «GODE GJERNINGER» OG «PRØVE Å HOLDE DE TI
BUD» PÅ PLAKAT 4c.
Det er umulig for noen å holde Guds bud til punkt og prikke, fordi vi er alle
født som syndere, skilt fra Gud.
LES Rom 3,10-12.
LES Rom 3,19-20.
Gud gav Loven for å vise oss hvor syndige vi er.
Forklar:
Når vi leser Guds bud, vil Han at hver og en av oss skal innrømme at vi
har gjort synd, ting som Han hater, og at det er umulig for oss å være
10

lydige mot Hans bud til fulle. Han vil vi skal forstå at vi ikke kan frelse oss
selv.
H. Konklusjon.
Hva mener du om De Ti Bud?
Gud ville at Israel, og vi, skulle vite at vi er syndere.
I neste leksjon skal vi studere hvert av De Ti Bud.
ganger i GT og NT.
Dette er en sann historie - det har virkelig skjedd.
Dette er mirakler - det er Guds mirakler.
- De viser oss Guds trofasthet. Han holder sine løfter.
- De viser oss Hans store kjærlighet for sitt folk.
- De viser oss Hans store makt over hele skaperverket.
Gud er over vår forstand - det er også Hans mirakler!
Men vi vet at dette virkelig skjedde, fordi Gud har sagt det i sitt Ord!
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SPØRSMÅL
1. Hva var det Gud lovte Moses da Moses så den brennende
tornebusken ved Sinaifjellet? Gud lovte at Han skulle føre Moses
trygt tilbake til det samme fjellet.
2. Gjorde Gud det Han hadde lovet? Ja, Gud gjør alltid det Han
lover.
3. Hvorfor ville Gud gi De Ti Bud til Israel? Gud ville gi dem De Ti
Bud for å vise dem at de var syndere og at de ikke var i stand til å
gjøre seg gode nok for Gud så de kunne bli aksepterte av Ham.
4. Hvordan var Israels holdning? De hadde glemt alle gangene de
hadde tvilt på Gud og syndet imot Ham. De var stolte og selvgode.
5. Hvorfor sa Gud at Moses skulle sette en grense rundt fjellet?
For å vise at syndere ikke kan komme nær en hellig Gud. Gud
hater synd.
6. Hvorfor var folket så redde? Fordi fjellet ristet og skalv, og det var
jordskjelv, lyn, torden, ild og røk der.
7. Hva ville Gud fortelle israelsfolket gjennom alt dette? At Han er
en allmektig, ren og hellig Gud. Han hater synd og straffer den.
8. Hvem var Guds budbringer til Israel? Moses.
9. Hvordan kan vi høre Guds Ord i dag? Vi hører budskapet
gjennom Bibelen.
10. Han Gud forandret holdning til synd i dag? Nei!
11. Hva er straffen for å være ulydig mot ett eneste av Guds bud?
Evig adskillelse fra Gud, og straff i Ildsjøen, som Gud gjorde i stand
for Satan og hans engler.
12. Trodde Gud at israelittene klarte å holde De Ti Bud? Nei, Gud
visste at ingen ville klare å holde dem til punkt og prikke.
13. Hvorfor er det umulig for menneskene å klare å holde budene?
Vi er alle født som syndere, skilt fra Gud. Derfor klarer vi ikke å leve
rett for Ham..
14. Vil Gud ta imot oss dersom vi gjør vårt beste og holder så
mange bud vi kan klare? Nei.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 24

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan
du bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor finner du oppgaver som er laget
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en
eller flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger
for hånden.
1. Minnevers - Salme 19,9
Mens barna lærer minneverset, kan du understreke at Gud er hellig
og fullkommen. Hans Lov er hellig og fullkommen. Alt Han gjør er
fullkomment.
2. Bøkene i Bibelen.
I denne leksjonen vil barna begynne å lære navnene på bøkene i det
Gamle Testamentet. Forklar at Gud gav Loven til Moses. De fem første
bøkene i Bibelen blir ofte kalt «Loven» eller «Mosebøkene». Gud brukte
Moses til å skrive ned Guds Ord i disse fem første bøkene i Bibelen.
3. Lovbrudd.
Hensikten med denne oppgaven er å vise at dersom en bryter et bud, har
en brutt alle.
Lag en papirlenke på forhånd. Den skal ha ti ledd. Bruk farget papir,
forskjellig farge på hvert ledd. Lim dem sammen til en lenke. Skriv
nummer 1 til 10 på dem.
Vis hele lenken til barna. Forklar at hvert ledd representerer ett av De Ti
Bud. Si at Loven er fullkommen. Alle budene Gud har gitt er fullkomne
fordi Gud er fullkommen.
La to barn holde lenken mellom seg. Spør barna om hva som vil skje
om en bryter bare ett av budene, (eks. Å være lydig mot foreldrene). Ta
en saks og klipp over ledd nr. 5. Guds Ord sier at dersom vi bryter ett av
Guds bud, er vi skyldige i å ha brutt hele Loven.
Samtal om at ingen kan holde Guds fullkomne Lov. Loven krever
absolutt lydighet, hele tiden.
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Repetisjon 24

Navn_________________________

GUD frelser Israel ved Rødehavet
GUD sørger for mat og vann i ørkenen
Fyll ut ordene som mangler nedefor med ordene du finne i ordbanken.
Sett ring rundet riktig svar på JA/NEI spørsmålene.
GUD
FRELSER SEG SELV
KLAGET
NÅDIG
SKYSTØTTE

SKAPT
ALLMEKTIG
KANAAN
GUD
FRELSEREN
ILDSTØTTE

1. Herren ledet Israel ved en ______________ om dagen og en _______________
om natten.
2. Gud ledet Israel tilbake til landet __________________, det Han hadde lovet å gi
til Abraham, Isak og Jakob.
3. Gud passet på Israel fordi Gud er ______________. Han holder alltid sine løfter.
4. Da israelittene så faraos hær som kom etter dem, klaget de til Moses. De kunne
ikke ______________ ___________ ______________ fra egypterne. De skulle
ha ropt til _________________ om hjelp.
5. Gud kunne åpne opp det Røde Hav for dem fordi Han hadde ____________ det,
og fordi Han er _______________.
6. Kan noen klare å frelse seg selv fra Guds straff over synden?

JA

NEI

7. Da israelittene ikke hadde mat og vann, ______________ de i stedet for å be til
__________ om hjelp.
8. Fortjente Israel at Gud gav dem mat og vann?

JA

NEI

Kan du finne maten Gud gav Israelittene?
Sett bokstavene sammen i riktig rekkefølge. Skjekk i 2 Mos 16, 35
AMNAN________________________

SAMTALE 24

Forberedelser for å gi Israel
De Ti Bud

Terje: Hva holder du på med, Janita?
Janita: Jeg pugger utenat. Ikke forstyrr meg.
Terje: Hva er det du pugger?
Janita: Terje, ikke forstyrr meg! Jeg pugger De Ti Bud.
Terje: Du behøver vel ikke å være så sur!
Janita: Jeg er ikke sur! Jeg bare skriver dem ned så jeg kan lære dem - og du
forstyrrer meg!
Terje: Du skriver på det nye skrivepapiret mamma sa du ikke skulle bruke.
Jeg sier det til henne!
Janita: Å, Terje! Hold opp! Ikke si det da - bare si at jeg har kjøpt samme
sort i butikken.
Terje: Det er løgn.
Janita: Ikke akkurat. Jeg kan jo kjøpe det en gang. La meg få fred!
Onkel Dagfinn: Hei, barn.
Terje: Å, jeg så ikke at du kom. Hei.
Onkel Dagfinn: Hva er det du skriver, Janita?
Janita: Noe kjempebra! Jeg skriver ned De Ti Bud så jeg kan lære dem. Jeg
vil ikke bryte et eneste av Guds bud!
Onkel Dagfinn: Er det sant? Jeg liker ikke å si dette, men det er ingen andre
enn Gud selv som klarer å holde Hans bud til punkt og prikke.
Janita: Hva er det du mener? Jeg holder alltid De Ti Bud, tror jeg.
Terje: Jeg også. Hm, vent litt. Hva var det du sa, onkel Dagfinn?
Onkel Dagfinn: Jeg sa at bare Gud kan holde alle Hans bud. Gud gav sine
bud for at vi mennesker skulle se hvor syndige vi er.
Janita: Men det er derfor jeg pugger dem, for at jeg ikke skal bryte dem.
Onkel Dagfinn: Det var det israelsfolket tenkte også - de var sikre på at de
skulle klare å holde dem.
Terje: Klarte de det, da?
Onkel Dagfinn: Nei, Loven krever absolutt lydighet. Ingen er absolutt
lydige mot Gud hele tiden. Vi er alle født som syndere, og vi gjør synd.
Janita: Men onkel Dagfinn, jeg vil aldri drepe noen!
Terje: Ikke jeg heller.
Onkel Dagfinn: Har dere noen gang vært ulydige mot foreldrene deres?
Terje: Gi deg da! Selvfølgelig!
Janita: Jeg er lydig!
Terje: Janita! Det er du ikke! Du tok skrivepapiret som mamma sa vi ikke
skulle brukt, og du klager alltid når mamma ber deg gjøre noe.
Janita: Men det er bare småting.
Onkel Dagfinn: Guds Lov krever absolutt lydighet. Hva med å lyge - har
du gjort det noen gang?
Janita: Så klart ikke!
Terje: Janita, det er løgn! Du sa nettopp at jeg skulle lyge for mamma!
Janita: Men det er bare en liten løgn.
Onkel Dagfinn: Janita, Guds Ord sier at om du bare gjør en liten synd, er du
skyldig i å ha brutt alle Guds bud.
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