Det er ligegyldigt,
hvordan vi lever!

Spørgsmål
Hvad betyder De ti Bud i dit liv?

De ti Bud
1. Du må ikke have andre guder end mig
2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
3. Du skal holde hviledagen hellig
4. Du skal ære din far og din mor
5. Du må ikke slå ihjel
6. Du må ikke bryde ægteskabet
7. Du må ikke stjæle
8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
9. Du må ikke begære din næstes hus
10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller
ejendom eller noget, der hører din næste til

Et nyt liv

Spørgsmål

• Døbt til et nyt liv (Rom 6,3-11; 2 Kor
5,17 + Tit 2,11-3,8)
• Døbt til at være hellig (1 Kor 1,2; 3,17)
• Kaldet til frihed (Gal 5,13ff)
• Forandres og fornyes ved HÅ – ligne
Gud, som hans kære børn (Ef 4,17-5,20)

Hvad betyder det for dig at være døbt
og så den måde, du lever på?
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Af barmhjertighed

Luther – og De ti Bud

• Hvorfor var Moses på bjerget, hvor Gud
gav sin lov? (2 Mos 20; sml. 5 Mos 5)
• Loven givet af barmhjertighed for at…

• Syn på loven: fri ift. fortolkning mhp. den
kristnes situation (dog lovens intention
fastholdt!):

• Derfor er loven god (jf. Rom 7,12; 1 Tim
1,18; sml. 2 Tim 3,14ff); vigtigt for forståelse, fortolkning og udlægning af loven!

• Luther angiver både en negativ og en
positiv (dermed også en aktiv/passiv)
forståelse af budene – især bud 5-10

• Gud kunne bo midt iblandt sit folk
• fremme retfærdighed som udtryk for Guds
hellige vilje og væsen
• vise kærlighedens fylde (Rom 13,8-10)

• så en nær sammenhæng med Bibelen i sin
forståelse og tolkning af budene samt med
en forståelses-ramme til egen samtid. Og
sådan bør det vel også være i vor tid(!?)

Lære og liv folde sig ud

Lære og liv folde sig ud

• Etik (det principielle / ideologisk) og moral
(praksis, adfærd, valg) livssyn og livsstil
• Bibeltroskab og bibeltillid
• Visdom (liv og konsekvenser)
• Ordsp kap. 2-3
• Ordsp 4,20-27
• Præd 12,12-14

• Syn på synd, bekendelse og omvendelse
• Bøn og stilhed
• Relationer: ansvar, forbillede, tillid,
formaning, hjælp, omsorg
• Udfordringen i det at have gode relationer
• især ens trosfæller (Gal 6,10)
• venner som ikke er kristen (Kol 4,2ff)

Hvorfor?
•
•
•
•
•

Lev det, du er! (identitet)
Du er kaldet til det! (efterfølgelse)
Du er givet et ‘du skal’(frivillig lydig)
Med dit liv ære og tilbede Gud
Og midt i afmagt – din afhængighed
til Jesus må styrkes, og du må lære,
hvad nåde og tilgivelse er!
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