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Kort disposisjon til hovedopplegg, de ti bud 

MÅL: Konfirmanten skal bli kjent med de ti bud, både hvorfor Moses opprinnelig fikk dem og hvorfor 

de fortsatt er like aktuelle for oss i dag. 

Introduksjon  

- Bruk trafikkreglene som illustrasjon på at regler er bra og nødvendig for oss. Aktivitet for å bli 

kjent med budene: Mime/dramatisere noen av de ti bud. 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Da Gud ga de ti bud til Moses, presenterte Han seg først med navnet «Jeg er» og som den 

som berget folket ut av Egypt (2.Mos 20). Israelsfolket visste begge deler om Gud fra før. Han 

viser sin autoritet i måten Han presenterer seg på. 

 

- De 10 bud var en pakt, en høytidelig og juridisk bindende avtale mellom to parter. 

- De første tre budene handler om menneskenes forhold til Gud. 

- De syv siste handler om forhold mennesker imellom. 

 

- Å holde budene var en forutsetning for at folket skulle forbli i pakten med Gud. Han ville ta 

seg av dem og føre dem inn i landet Han hadde lovet dem. Budene skulle beskytte forholdet 

mellom folket og Gud. 

 

- Også i dag er budene aktuelle for alle mennesker som en veileder til et godt liv, selv om de 

ikke kan gjøre oss syndfrie.  Skaperen vet hva som er best for det han har skapt. 

- Budene kan vise oss hvem vi dypest sett er: Syndere, fordi vi aldri greier å holde budene fullt 

ut. Syndere trenger frelse, bare Jesus kan frelse oss. Bare ved å dekke oss bak Jesus, kan vi 

stå som helt syndfrie i møte med Gud. I kristen teologi forstår vi derfor budene som et 

redskap til å vise oss hvem vi er, og at vi trenger Jesus.  

- Populærkultur: Velg en eller flere aktualiseringer fra hoved-opplegget for å utdype det du har 

sagt. 

 

Avslutning 

- Hver konfirmant skriver ned så mange bud han/hun husker. Felles gjennomgang av 

rekkefølgen (på tavle?) 

- Lese gjennom bibelteksten med budene til slutt (2. Mos. 20). 

 

 


