LEKSJON 25
- Gud gir 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
I denne leksjonen er det lagt vekt på Guds suverenitet. Hvert bud er gitt
av Ham og er derfor den rettferdiges standard. Guds hellighet i kontrast
til menneskets syndighet, og at de er ute av stand til å holde Guds
fullkomne Lov.
Hvert enkelt bud blir forklart og anvendt på dagens livsstil for å vise at alle
mennesker har brutt Guds Lov.
Vi studerer De Ti Bud for at barna skal forstå at de er syndere - ute av stand til
å frelse seg selv ved sine egne gode gjerninger - de trenger en Frelser.
Bibelhenvisninger: 2 Mosebok 20,3-17
MINNEVERS: Salme 19, 9
MÅL:
• Å vise Guds suverenitet, hellighet og rettferdighet.
• Å vise at mennesket er absolutt ute av stand til å holde Loven.
• Å vise at bare Gud i sin miskunnhet kan gi menneskene en vei til frelse.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se falskheten i den populære forståelsen at en kan bli frelst ved å holde
De Ti Bud.
• Å se at de har brutt Guds bud og er skyldig til døden.
• Å se at de ikke kan frelse seg selv.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Slik vårt samfunn ser på De Ti Bud i dag, viser det en utvikling bort fra
sannheten i Bibelen.
Ved å forkaste Guds Ord og nekte å godta at Han er den suverene Skaper, ved
å fornekte at de står ansvarlig for Gud og overse Hans Ord om konsekvenser
og straff for synd, løper menneskene inn i syndens dype mørke. Vårt samfunn
har kommet inn i den massive strømmen som omtales i Rom 1,21-32.
Men mange mennesker har fremdeles en rest av samvittighet og skjønner at
de må ha en eller annen form for ”religiøs” standard. De vil ikke innrømme at
Gud er deres suverene Skaper, og heller ikke tro at Han er hellig og rettferdig
- en streng Gud. De vil bare ha akkurat nok religion til å føle seg vel.
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De Ti Bud blir derfor sett på som et sett leveregler - en slags salve for
samvittigheten. Dessverre er det mange menigheter som har gitt denne
forståelsen ved sin forkynnelse. (Det er nok mange som har forkynt dette fordi
de ikke hadde bedre kjennskap til Bibelens budskap.)
Bibelen viser oss at De Ti Bud er gitt for akkurat motsatt hensikt. Det er
umulige lover som er gitt av en hellig, rettferdig, suveren Skaper og Gud, for å
vise syndige mennesker at de er helt ute av stand til å være absolutt lydig imot
Gud, eller til å frelse seg selv fra den evige straff.
BILDER
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 25 og Samtale - 25 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). Husk å beregne nok tid til å gjennomgå leksjonen.
NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvoll 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 gjennomgang av Bibelen. Hold deg
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
Å PRESENTERE DE TI BUD
1. Les hvert bud og gi en enkel forklaring. Ta god tid med denne leksjonen.
Husk at ”ved loven kommer syndens erkjennelse” (Rom 3,20.)
2. Understrek at Guds bud må bli holdt i hjertet og i tankene og ikke bare i
det ytre.
3. Hovedtemaet i hvert av budene er at Gud er større enn alle og står over
alle. Han er den høyeste autoritet. Vi må understreke at rett er rett og galt
er galt, ganske enkelt fordi Gud, den suverene og overordnede lovgiver,
har satt standarden. En kan ikke og skal ikke stille spørsmål til Guds vilje.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 24 ved å gjennomgå “Repetisjon - 25”
Les Samtale - 25. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Israelittene var født syndere, akkurat som oss, og kunne ikke leve til Guds
behag.
Er det ikke merkelig at selv om vi er så fulle av synd, tror vi at vi skal klare å
være lydige imot Gud?
- Israel var sikre på at de skulle klare å holde sin del av Guds avtale (pakt)
med dem.
- På samme måte er det med oss i dag - har du hørt folk har sagt, ”Jeg vil
leve etter De Ti Bud”?
La oss slå opp i Bibelen og se på De Ti Bud.
B. Det første bud
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
LES 2 Mos 20,3.
I det første bud sa Gud at Han, og bare Han, skulle være deres Gud.
Dette betyr at menneskene skal tilbe bare Ham alene.
- Bare Han alene er verd menneskenes tilbedelse.
Han må bli sett opp til som den Høyeste, den største av alle.
- Gud vil ikke tillate noen eller noe annet å dele Hans plass som Gud.
- Menneskene må ikke stole på noen eller noe annet utenom Ham for sitt
livsopphold og for livet etter døden.
- De må ikke tilbe noen eller noe annet.
- De må gi Gud den høyeste plassen i sine tanker og gi Ham takk og ære for
alle ting.
(Mat 22,36-38.)
Jesaia 45,5 sier, ”Jeg er Herren, og det er ingen foruten meg, det fins ingen
Gud utenom meg…”
Ingen ting og ingen person skulle ta Guds plass i våre liv.
- Dersom en person setter noen annen i Guds plass, er det opprør og synd.
- Selv om vi sier at Gud er vår Herre, men ikke gir Ham førsteplassen i våre
hjerter hele tiden, har vi brutt det første bud.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
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Tenk over:
Adam vendte seg bevisst bort fra å gi Gud førsteplassen i sitt liv. Adam gikk
sin egen vei i stedet for Guds vei. Alle Adams etterkommere har gått sin
egen vei. Ingen har latt Gud få bestemme over alle ting i sitt liv.1
Våre egne forfedre var ulydige imot det første bud. De tilba avguder og
ånder i stedet for Gud.
Tenk over:
I dag er det mange som setter seg selv i Guds sted. De tror de selv kan
bestemme over fremtiden sin. De roser mennesker for alt som skjer. De har
ingen plass for Gud i sin tanke.
Dette er veldig likt synden til Satan og hans etterfølgere da de gjorde
opprør imot Gud. Gud avsatte dem fra deres stillinger som Guds tjenere i
Himmelen for evig og alltid. Satan og alle hans etterfølgere vil komme til å
tilbringe evigheten i Ildsjøen.
Noen mennesker leser horoskop eller oppsøker synske mennesker for å
finne ut hva som skal skje i fremtiden. Dette er brudd på det første bud. Bare
Gud kjenner fremtiden.
Men hva med deg? Kanskje du ønsker å gjøre dine egne valg. Dersom du
bare har fulgt dine egne tanker, uten å tenke over hva Gud vil, har du brutt
det første bud.
Har du noen gang gitt mennesker (deg selv eller andre) æren for noe som
skjedde uten å tenke over at Gud står bak? Hvis du har gjort det, har du
brutt det første bud.2
Har sport, videoer, dataspill, shopping eller andre ting du ønsket å gjøre,
vært viktigere for deg enn Gud? Hvis du må svare ”ja,” har du brutt det
første bud.
Ingen har satt Gud først i alle ting.3
Straffen for å ha brutt det første bud, er å bli skilt fra Gud.
Vi er alle skyldige i å ha brutt det første bud.
C. Det andre bud
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,4-6.
Gud gav det andre bud til israelittene for at de skulle huske at Han er større enn
alle tingene Han hadde skapt - Han er den høyeste autoritet.
Men Gud har sagt at alle skal bøye seg for Ham: Jesaia 45,23-24; Fil 2,9-11.
5 Mosebok 8,17-20 er et godt avsnitt for alle som tror de er ”self-made.”
3
Ta god tid til dette. Vær sikker på at barna forstår at å være enig med Gud egentlig betyr
å lytte til, være lydig mot, opphøye og tilbe Ham og Ham alene i alle situasjoner. Og aldri
gi noe av Hans ære, makt, autoritet og herlighet til noen andre. Pass på at du ikke gir dem
inntrykk av at dette er noe de må gjøre for å bli frelst.
Forklar dem at dette er noe ingen av oss har klart og heller aldri kommer til å klare.
1
2
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Tenk over:
Gud er større enn alle. Ingen ting i Guds skaperverk, ingen ting mennesker
har laget, er verdt å bli tilbedt - bare Gud er verdt tilbedelse.
Gud er ånd, Han har ingen fysisk kropp. Ingen vet hvordan Gud ser ut,
derfor sa Gud at vi ikke skulle prøve å lage noe som vi tror ligner Ham.
Det er bare en måte vi kan lære å kjenne Gud, og det er ved at vi lar
Ham vise oss det gjennom sin bok, Bibelen. Alt som ikke stemmer med det
Bibelen sier, er løgn fra Satan. Vi lærer sannheten om Gud fra Bibelen.
PEK PÅ PLAKATEN, ”VI LÆRER OM GUD.” LES ALLE EGENSKAPENE
GUD HAR.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Over hele verden har Satan ført mennesker bort fra sannheten om Gud. De
kjenner ikke lenger den levende Gud. Satan har gitt dem andre ting i Guds
sted. Folk har fulgt sine egne og andre menneskers tanker og ideer om
hvordan de mener Gud er. De tilber selvlagede ting som de tror kan gi dem
fordeler hos Gud. De tror at slike selvlagede ting har kraft fra Gud. 1
(Rom 1,18-23.)
Alle som har tilbedt ting laget av mennesker, som de tror representerer Gud,
har brutt dette budet og er dømt av Gud.
Gud sier til oss i Jesaia
Jesaia, ”Jeg er Herren. Det er mitt navn, og min herlighet
deler jeg ikke med noen. Jeg gir ikke min pris til noe utskåret bilde.” (Jes
42,8.)
D. Det tredje bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,7.
I det tredje bud fortalte Gud Israel at de alltid må respektere Gud.
De må tro at Han er deres Skaper og rettmessige eier og hersker. De må aldri
misbruke Guds navn.
- Gud er den allmektige Skaper og hersker over alt og alle.
- Alle skulle erkjenne at Gud har makt til å ta våre liv og ødelegge oss alle
i en evig straff.
- Det er dette vi mener når vi snakker om å ”frykte Gud.”
Du kan gå forbi dette uten nærmere kommentarer, dersom da ikke noen av barna vil vite
mer.
Du kan da si at noen mennesker begynner å tilbe ting som rosenkranser som skal minne dem
på forskjellige bønner, figurer osv. Prøv å unngå angrep på for eksempel Katolikkene. Du
skal få barna til å tenke, men ikke fornærme dem.
Dersom du kjenner barna godt, vet du hvor mye du kan si. Forbered undervisningen godt i
bønn.
1
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Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tenk over:
Det er galt å snakke stygt om andre mennesker. Vi må snakke med
respekt. Du skulle vise respekt for foreldrene dine og for andre.
I dag er det mange som snakker stygt og respektløst, også til våre ledere.
Folk bruker ”talefriheten” til å si hva som helst til foreldrene, lærerne
og styresmaktene. Det er ikke slik Gud vil at det skal være. Det er stygt
å fornærme andre, men det er enda verre å vise forakt for Gud eller
misbruke Hans Navn.
Alle som ikke viser respekt for Gud, fortjener å bli dømt.
E. Det fjerde bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,8-11.
I det fjerde bud sier Gud at de skal holde den sjuende dagen som en spesiell
dag til å hvile og til å ære Gud, Ham som skapte alle ting på seks dager.1
- Husker du hva Gud gjorde på den sjuende dagen, dagen etter at Han
hadde gjort ferdig skaperverket?
- Gud hvilte fordi Han hadde fullført alt som Han hadde planlagt å gjøre.
Tenk over
Herren sa til Israel at de skulle hvile hver sjuende dag så de kunne huske
at Gud alene har skapt verden og alt som er i den.
Gud gir liv til alle ting. Han gir regn og solskinn på jorden så ting kan
vokse og gro. Han alene er Skaperen, den som eier og sørger for alle
ting. Satan har kontrollen over flertallet av menneskene i verden, men
likevel tilhører denne verden Gud.
Salme 24,1 sier, ”Jorden hører Herren til - og alt som fyller den, verden
og de som bor der.”
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Om noen av barna du underviser skulle være Adventister, må du kanskje forklare at Gud i
dag ikke pålegger oss å hvile på den sjuende dagen, på samme måten som Han ikke pålegger
oss å ofre dyr.
(Merk: for din egen referanse: det fjerde bud er det eneste som ikke er gitt igjen i det Nye
Testamentet. Merk også Kol 2,16-17. Budene var bare en skygge av det som skulle komme.
De er alle blitt oppfylt i alle deler i Jesus Kristus.)
Likevel vil Gud at vi skal erkjenne at Han er Skaperen til alle ting og at det ikke er noen
annen Gud.
Prøv å unngå en diskusjon om sabbaten. Dersom noen holder spesielt på sabbaten, kan du
understreke at selv om de holder sabbaten, men ikke klarer å holde alle de andre budene til
punkt og prikke hele tiden, vil de være skyldige for Gud. (Jakob 2,9-11.)
1
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Alle som nekter å tro på Gud som Skaperen og den som gir liv til alle ting,
har brutt Guds bud.
Dette er en forferdelig synd imot Skaperen, og disse fortjener å bli
straffet av Gud.
F. Det femte bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,12.
(Ef 6,1-4.)
I det femte bud sa Gud at barna må respektere og være lydige mot foreldrene
sine.
Hvis de ikke gjør det, synder de imot Skaperen.
Alle som bryter dette budet, synder imot Gud.
Tema: Mennesket er en synder. Han trenger Gud og kan ikke frelse seg
selv.
Ingen av oss har alltid vært lydige imot foreldrene våre.
Noen eksempler:
Si imot
Late som en ikke hører
Krangle med dem
Være ulydige imot dem
Skrike til en får viljen sin
Furte
Hevne seg
Kritisere dem
Tenke ”Dere forstår ingenting!”
Vi har alle brutt dette budet så vel som alle de andre.
- Husk: Selv om vi har holdt ni av budene og brutt bare ett, vil vi likevel
være skyldige og bli dømt av Gud.
- Videre: Gud sier at vi skal holde alle budene fra vi ble født til vi dør.
- En eneste ulydig handling vil bli straffet med evig atskillelse fra Gud.
G. Det sjette bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,13.
I det sjette bud fortalte Gud at det å myrde noen er synd imot Gud.
- Han er den som har skapt alle mennesker.
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- Han gir liv til hver enkelt person.
- Ingen har rett til å ta livet av en annen person uten Gud sier det i sitt
Ord.1
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Gud gjør det helt klart i sitt Ord at dersom en person hater noen, har han
begått mord i hjertet sitt.
Gud sier at dersom en person ønsker å drepe noen, er han allerede en morder
og er dømt av Gud.
I Matteus 5,21-22 leser vi, ”Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal
ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men
jeg sier dere: Den som sier til sin bror: Raka! Skal være skyldig for rådet…”
- Gud dømmer oss, ikke etter hva vi gjør, men etter hva vi ønsker å gjøre.
- Det vi ønsker å gjøre i hjertet - den egentlige årsaken til våre handlinger
- blir kalt våre motiver.
- Gud kjenner motivene våre fordi Han kjenner våre hjerter.
LES Hebr 4,13.
H. Det sjuende bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,14.
I det sjuende bud sier Gud at det er synd å ha seksuelt forhold til noen
utenom den en er gift med.
Straffen for all seksuell synd er evig straff atskilt fra Gud.
Tenk over:
Etter at Gud skapte Adam, gav Han ham Eva til kone. Gud sa at fordi de
var gift, så ikke Han på dem som to personer. De var nå som én person.
Mann og kone tilhører hverandre, og de må leve bare sammen med
hverandre.
Mange vil i dag si at dette budet er gammeldags. Men Gud forandrer seg
ikke. Synd er fremdeles synd. Gud har ikke forandrer mening om hor.
Hor og alle typer seksuell synd blir også begått i folks tanker.
LES Matt 5,27-28.2
Gud gir Styresmaktene rett til å ta livet av en morder. (Rom 13,1-5.)
Ikke ta opp noen diskusjon om dette emnet. Hvis noen spør om det med dødsstraff, kan du si
at dere ikke vil bruke tid til å snakke om dette i denne leksjonen.
2
Dessverre er seksuelle synder økende blant både barn og voksne. Ikke hopp over dette
emnet.
La det ikke bli en diskusjon rundt disse versene. Om det er nødvendig, kan du minne barna
på at du nå vil understreke det viktigste og prøver å bygge opp en grunnvold for troen.
1
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Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
-

Gud kjenner alle tanker.
Alle synder vil bli dømt, selv om den bare ble gjort i tankene.

I. Det åttende bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,15.
I det åttende budet sier Gud at de aldri må ta noe som tilhører andre.
- Gud er den som gir menneskene rett til å eie og beholde sin egen
eiendom.
- Ap gj 17,25 sier at Gud ”… gir alle liv og ånde og alle ting.”
- Dersom en person tar noe som tilhører noen andre, har han syndet imot
Gud.
Tenk over:
Selv om en tyv gir tilbake det han har stjålet, eller betaler for ting han
har tatt, vil ikke det holde for Gud. Straffen for å stjele er evig adskillelse
fra Gud.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Dersom en person planlegger å stjele noe, men ikke gjør det fordi han er
redd for å bli tatt, er han likevel skyldig for Gud for tyveri.
Gud vil aldri tilgi synd før den er fullt ut betalt.
J. Det niende bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,16.
I det niende bud sa Gud at de alltid måtte fortelle sannheten.
Gud lyver aldri.
Tenk over:
Satan er den største løgneren. Han løy for Adam og Eva i hagen. Han løy
for våre forfedre og lyger fremdeles til folk over hele verden. Satan er far
til alle de som lyger.
(Joh 8,44.)
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Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tenk over:
Noen mennesker gjør galt og lyger for å dekke over det gale de har gjort.
Noen mennesker lyger om andre. Noen setter ut falske rykter. Alt dette er
løgn og synd imot Gud.
Noen lyger når de er stilt frem for retten. Mange har unngått straff her på
jorden fordi de har løyet og de andre visste ikke at de løy.
Men vi kan ikke gjemme løgner for Gud. Gud vet alt og vil straffe synd.
Gud sier alltid sannheten, og Han vet sannheten om alt og alle.
Men du sier kanskje, ”Hva med en liten løgn?” Det fins ikke noen liten
løgn. Gud hater løgn og vil straffe løgneren.
K. Det tiende bud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES 2 Mos 20,17.
Guds tiende bud sier at ingen må misunne noen. Det er det samme som å ville
ha det som hører andre til.
- Dette var også Satans synd.
- Han ville ha Guds plass som hersker over alle ting.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tenk over:
Mange mennesker er grådige og sjalu på andre mennesker. De er aldri
tilfredse med det de har. I tankene sine er de alltid sinte fordi de mangler
noe som andre har. I dag blir vi fristet av annonser til å skaffe oss mer
og mer. Det er derfor så mange mennesker er i stor gjeld. De har kjøpt
mer enn de hadde råd til, fordi de ”måtte ha det.” Noen tror at det å ha
stadig flere og bedre ting, er en måte å leve på. De bryr seg ikke om at de
egentlig er misunnelige.
Men Gud har sagt at vi ikke skal misunne eller begjære.
Han vil straffe all misunnelse fordi det er synd.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
Dette er De Ti Bud som Gud gav israelittene.
Guds bud er de samme for alle mennesker, overalt.
All synd vil bli straffet av Gud.
Gud har ikke forandret sin mening om synd.
Når du har studert Guds Ord, har du da forandret mening om synd?
Hva mener du nå om De Ti Bud?1
Ikke press frem noe svar fra barna. Vi stiller spørsmålet bare for å få dem til å tenke. Alle
spørsmål og kommentarer de kommer med, hjelper deg til å få et bilde av hva de har lært av
denne leksjonen.
1
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SPØRSMÅL
1. Bryr Gud seg om at folk tilber og tjener andre ting eller
mennesker utenom Ham? Ja, det er synd imot Gud. Gud vil ikke
dele sin posisjon med noen andre eller noe annet.
2. Er det greit å lage et bilde av noe eller tilbe noe annet enn
Gud? Nei, dette er også synd imot Gud. Vi vet ikke hvordan Gud
ser ut, så vi må ikke prøve å lage noe som vi tror ligner på Ham,
eller tilbe noe i skaperverket eller noe vi selv har laget.
3. Bryr Gud seg om hva vi tenker om Ham og hva vi sier om
Ham? Ja, Gud vil straffe alle de som ikke ærer Ham i sine tanker
og ord hele tiden. Det er synd å bruke Guds navn på en måte som
ikke ærer Ham.
4. Hvorfor sa Gud at israelittene skulle hvile på den sjuende
dagen?
a) Fordi Gud skapte alt på seks dager og hvilte på den sjuende.
b) Fordi Gud vil at de alltid skulle huske at Han er Skaperen, og
at alle ting kommer fra Ham.
5. Gjør det noe for Gud om barna er ulydige og mangler respekt
for foreldrene sine? Ja, Gud vil straffe alle dem som er ulydige og
ikke respekterer foreldrene sine.
6. Hvorfor straffer Gud alle morderne? Fordi Gud gir liv til alle
mennesker. Han er den eneste som har autoritet til å ta livet tilbake
fra en person.
7. Hva sier Gud om en person som hater en annen? Gud sier at
denne personen er en morder.
8. Hva er Guds holdning til hor? Hor er synd. Gud fordømmer all
seksuell forbindelse utenom mellom mann og kvinne i ekteskapet.
9. Hvorfor vil Gud straffe alle som stjeler? Fordi Gud gir folk retten
til å eie ting - tyveri er imot Gud.
10. Er folk skyldig i tyveri hvis de planlegger å stjele men blir redd
og ikke gjør det? Ja, de er skyldige fordi Gud så at de i hjertet
hadde planlagt å stjele.
11. Hva sier Gud om å lyge? Gud sa at å lyge til noen er synd imot
Gud fordi Han alltid snakker sant og hater løgn.
12. Bryr Gud seg om at vi er misunnelige på andre mennesker og
vil ha det de har? Ja, det er også synd imot Gud. Det var Satans
synd. Han var misunnelig på Gud og ville ha Hans posisjon.
13. Klarer noen å holde De Ti Bud? (Dette vil gi barna anledning til å
diskutere det de svarte på spørsmålene du stilte i begynnelsen av
denne leksjonen. Det vil også gi læreren anledning til å se om noen
av barna ennå tror at han klarer å holde Guds bud.)
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 25

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. Minneverset - Jakobs brev 2,10
Minn barna på at Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling
for synd. Loven krever fullkommen lydighet.
2. Bøkene i Bibelen
Bruk forslagene i leksjon 24 og hjelp barna med å lære navnene på Josva,
Dommerne, Rut, 1 - 2 Samuel, 1 - 2 Kongebok og 1 - 2 Krønikebok.
Repeter alle bøkene de har lært.
3. Gud og mennesket
Skriv ned følgende ord på papirlapper: fullkommen, hellig, Loven,
Høyeste Hersker, synder, lovbryter, klarer ikke å holde Loven, fortjener
døden.
Lag en plakat med to kolonner. Skriv ”Gud” og ”menneske” over
kolonnene.
Del ut papirlappene og la barna si hvor papirlappene skal festes på
plakaten. Lim dem fast.
Understrek at Gud er fullkommen og hellig og krever død for synd.
Mennesket er en synder og fortjener døden.
4. Hvem er først?
Denne oppgaven er laget for å vise barna at de (og vi alle) har brutt det
første budet.
Si til barna:
Jeg vil lese noen setninger for dere, og dere skal si meg hva som er galt.
Her er setningene:
1) Jeg har gjort dette helt alene!
2) Den spilleren er den aller beste!
3) Jeg vil heller spille fotball enn noe annet i hele verden.
4) Det er mitt liv, og jeg kan gjøre hva jeg vil.
5) Bibelen er OK, men jeg vil ikke at noen skal fortelle meg hva jeg skal
gjøre.
6) Jeg vil se hva som står i horoskopet i dag.
7) Menneskene kan gjøre hva de vil.
Ingen av setningene har gitt Gud førsteplassen, derfor er det synd imot
det første bud som sier at en skal tilbe Gud, og bare Ham, og gi Ham
førsteplass i alle ting.
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5. Å være lydig mot foreldrene
Denne oppgaven skal vise barna at dersom de er ulydige mot foreldrene,
bryter de Guds Lov.
Spør barna om de vet om måter de og andre kan være ulydige imot
foreldrene. Skriv det ned på tavlen eller et papir. Noen eksempler er: si
imot, ikke høre når de snakker, krangle, ikke gjøre det de sier, skrike til
en får viljen sin, rekke tunge, hevne seg, kritisere, tenke ”dere forstår
ingen ting.”
6. Si sannheten
Denne oppgaven skal hjelpe barna til å se at det er synd å lyge.
Si til barna:
Nå skal jeg fortelle dere en historie.
En dag sa moren til de to sønnene sine at hun hadde laget en plate
sjokoladekjeks for å gi til naboen. Hun sa at barna ikke måtte spise av
kjeksene, men de kunne få noen boller hun hadde laget tidligere. Så gikk
hun til butikken.
Guttene gikk ut for å leke med barna til en annen nabo. Så ble en av
guttene sulten og husket hva moren hadde sagt. Han kom inn og tok
et av kjeksene hun hadde laget til naboen. Senere ble den andre gutten
sulten også. Han gikk inn og tok en bolle.
Da mor kom tilbake, kom begge guttene inn og sa, ”Tusen takk for
bollene!”
Var det noen av dem som løy?
Diskuter:
Han som spiste kjekset som var laget for naboen, var skyldig i løgn.
Selv om han ikke sa noe, og prøvde å få moren til å tro at han hadde
gjort rett. Han løy fordi han ikke sa sannheten.
Understrek at Gud kjenner hjertene våre og vet om alt vi gjør.
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Repetisjon 25

Navn____________________________

GUD taler fra Sinaifjellet
Bruk ordene frå ordbanken til å fullføre setningene. Sett ring rundt riktig
svar på JA/NEI spørsmålene
SYNDERE, STOLTE, SYND, MOSES, SYNDERE,
BIBELEN, ADSKILT, HELLIG

1. Gud ville gi Israel De Ti Bud for å vise dem at de var ___________ og at de
ikke var i stand til å leve til Hans behag eller bli godtatt på grunn av sine egne
gjerninger.
2. Israel hadde glemt at de ofte sviktet og syndet imot Gud. De var _________ og
selvgode.
3. Gud ba Moses sette en grense rundt fjellet for å minne folket på at Gud er
_________. Syndere kan ikke komme nær Ham fordi Gud hater synd.
4. Fjellet skalv, og det var lyn og torden. Gud ville at folket skulle forstå at Han er
allmektig og straffer _________.
5. Gud valgte __________ til å bringe sitt budskap til israelittene.
6. I dag hører vi Guds budskap fra ______________.
7. Guds straff for å bryte et eneste av Guds bud er å være evig _________ fra Gud
og bli straffet i Ildsjøen.
8. Det er umulig for noe menneske å klare å holde Hans bud, fordi vi er alle født
som __________, skilt fra Gud, uten mulighet til å leve til Hans behag.
9. Trodde Gud at israelittene ville klare å holde Hans bud?

JA

NEI

10.Trodde israelittene at de kunne klare å holde Guds bud?

JA

NEI

11. Vil Gud ta imot oss hvis vi prøver så godt vi kan å holde budene? JA

NEI

SAMTALE 25

Gud gir De Ti Bud

Janita: Onkel Dagfinn, Terje og jeg forstår fremdeles ikke hva som er vitsen
med Loven hvis ingen klarer å holde den.
Onkel Dagfinn: I Romerbrevet sier Gud at Loven er som en lærer. Den skal
vise oss hvor syndige vi er.
Janita: Da var det det som skjedde med meg den dagen jeg løy og var
ulydig mot mamma. Jeg trodde at det bare var noe lite og ubetydelig og ikke
en alvorlig synd.
Onkel Dagfinn: Jeg husker det der. Du trodde at du klarte å holde De Ti
Bud, ikke sant?
Janita: Ja, helt til du viste meg hva budene virkelig krever. Da forsto jeg.
Onkel Dagfinn: Hei, Terje! Hvor har du vært?
Terje: I kjelleren.
Janita: Som du ser ut!
Terje: Hva mener du? Jeg? Ser ut?
Janita: Du er skitten over hele ansiktet!
Terje: Nei, jeg har jo nettopp vasket meg.
Janita: Du ser helt morsom ut, Terje. Smurning overalt.
Terje: Men jeg har jo vasket meg jo.
Onkel Dagfinn: Terje, Det er best du går og ser deg i speilet. Det er et i
garasjen.
Terje: Det går ikke an! Jeg trodde jeg var ren! Vi drev og ryddet i noen
gamle ting. Etterpå vasket jeg meg, men jeg så meg ikke i speilet.
Janita: Du trodde ikke på det jeg sa!
Terje: Nei, men jeg måtte tro speilet!
Onkel Dagfinn: Det er et godt eksempel på hvordan vi som oftest ser på oss
selv. Vi tror vi er bra, helt til vi ser oss selv i lys av Guds Lov.
Janita: Slik som jeg den dagen. Jeg trodde ikke jeg hadde brutt Guds bud.
Terje: Jeg forstår ikke - hvorfor gav Gud De Ti Bud hvis ingen kunne holde
dem?
Onkel Dagfinn: Det er akkurat som speilet du nettopp så deg i - du trodde
du var ren helt til du så hvordan du virkelig så ut. Det er slik vi er alle
sammen - vi tror ikke vi er syndere.
Janita: Men De Ti Bud viser oss at vi er det.
Terje: Kunne ikke Gud si oss at vi er syndere da?
Onkel Dagfinn: Det har Han gjort, Terje, men menneskene vil ikke høre
på det. De leser ikke Guds Ord, og om de gjør det ser de likevel ikke at det
gjelder dem.
Terje: Men kan Loven være god når den viser folk hvor onde de er?
Onkel Dagfinn: Vi trenger å vite at vi er syndere. Det er synden som skiller
oss fra Gud. Han vil at vi skal forstå at vi ikke er i stand til å hjelpe oss selv.
Gud vil at vi skal innrømme at vi er syndere, og at vi må stole på at Han vil
finne en måte å frelse oss på.
Janita: Var det ikke enklere om vi bare kunne gjøre noe for å bli gode? Det
er ikke så lett å stole på Gud.
Onkel Dagfinn: Gud vil at vi skal komme til Ham ved tro.
Terje: Skulle ønske jeg forsto noe av dette. Er det andre ting Loven gjør?
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Onkel Dagfinn: Loven minner oss om at Gud er hellig - Han er fullkommen!
Han vil aldri tillate et syndig menneske å komme inn i sin nærhet.
Terje: Hvorfor gjorde Gud det slik?
Onkel Dagfinn: Gud var absolutt fullkommen. Det er Han som bestemmer
alle ting. Han elsker oss, og Han alene vet hva som er best. Loven er
fullkommen fordi Gud er fullkommen. Han er suveren - Han har det siste
ordet i alle ting!
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