
Ressursark - Veileder til YOUCAT Konfirmant - Kateketisk Senter, Oslo Katolske Bispedømme – 9.kl, Samling 11, Økt 2, Punkt 3 og 4 
 

Mer om De 10 Bud – Samling 11, Økt 2, Punkt 3 og 4 

Pater Josefs gjennomgang av de 10 bud 
Se video nr. 7 fra Kateketisk Senter → (935) 7 - De 10 bud - YouTube 
Spørsmålene nedenfor kan dere enten gjennomgå sammen før dere ser videoen, og så prøve å svare på underveis, eller dere svarer 
på dem i par eller grupper etter å ha sett videoen. Kanskje må dere se videoen to ganger, eller dere kan få tilgang til den på mobil 
og se litt av den mens dere jobber med spørsmålene.  

1) Hvorfor er budene en gave? 

2) Vi har nasjonale lover, seremonielle lover og moralske lover. Hva slags lover er de 10 bud? 

3) Kan dere komme med eksempler på de to andre typene lover? 

4) Hva er forskjellen på en pakt og en kontrakt? 

5) Hvorfor kaller jødene de 10 bud for «de 10 ord»? 

6) Hvordan kan vi sammenligne det dobbelte kjærlighetsbudet med de 10 bud? 

7) Vil du si at noen av de 10 bud er noe som undertrykker noen i dag? Kanskje er budene for gamle og ikke 

aktuelle i dag? 

8) Et tankeeksperiment: Prøv å lage noen regler som gjelder for alle (deg selv, fellesskapet og for menneskers 

forhold til Gud). Hvilke regler ville du synes var viktig? 

Før dere sjekker fasiten nedenfor: Gjennomgå det dere har kommet frem til i plenum. 

 

De fire første budene 
Hvis dere mangler en oversikt over budene, så finner dere budene i nettressursene til kateketen på nettsiden Blilys: 

samling1_okt1_katekesens_fire_grunnsoyler.pdf (blilys.no) (side 2). 
Oppgave: Snakk sammen enten i grupper, par eller kanskje i plenum om hva de fire første budene betyr.  

Se nå igjennom YOUCAT Katekismen (Y) på # 352 – 377 (spes. Y # 352, 355,359, 361, 362, 364, 365,  367, 371, 372) 

Refleksjonsspørsmål: En venn av deg synes budene er gammeldagse.  

→ Kom med gode argumenter for hva som er bra med de fire første budene. Jobb gjerne litt i grupper med 

dette. Kanskje det kan være en liten konkurranse: Hvem kommer på flest argumenter - ?       

Fasit svar: 
1) Budene hjelper oss fra å leve destruktive og bortkastede liv. 

2) De 10 bud er moralske lover, fordi de sier noe om hvordan vi skal være (oppføre oss) i relasjon med Gud og med andre mennesker 

(den universelle morallov). 

3) Nasjonale lover = lover som gjelder for et spesifikt land. Seremonielle lover = Hvordan messen skal feires, hvordan man skal gå i 

17.mai tog. Men, seremonielle lover var knyttet opp mot nasjonale lover før, spesielt her til lands da vi hadde statskirke. Nå knyttes seremonielle lover mer til hver 

enkelt religion. Disse lovene har direkte å gjøre med reglene rundt seremonier. 17.mai-tog, hvordan man feirer jul, hva vi gjør til sankthans; mange av de seremoniene er 

mer knyttet til normer og ikke regler og lover. Normer handler mer om hva som er forventet.  

4) En kontrakt er en utveksling av betingelser for en avtale, en deal. En pakt er en utveksling av mennesker. Det handler om hva vi selv 

om gi (av oss selv) for at avtalen med Gud skal fungere (de 10 bud). De 10 bud er den første pakt. Den blir også kalt Den gamle pakt, 

for Jesus er den siste pakt, eller Den nye pakt. Fordi han ga seg selv til menneskene kan vi bli frelst hvis vi tror på han og følger han. 

Igjen: En utveksling av mennesker (= en pakt). 

5) Her betyr ikke et ord det samme som 10 x 1 ord. «Et ord» her betyr hver ting Gud har sagt (til menneskene). Hvert ord – eller hvert bud – er hva Gud vil 

for menneskene, altså Guds vilje. Det er jødene som bruker betegnelsen ‘ord’ om budene. 

6) Det dobbelte kjærlighetsbudet er en oppsummering av loven. De tre første budene = «Du elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av alld in forstand.» 

De syv siste budene = «Du skal elske din neste som deg selv.» 
7) og 8) har ikke en direkte fasit. Men, kan det tenkes at (til spm. 7) ingen av reglene er gammeldagse? Kan det også tenkes  at de fleste regler vi lager 

oss i dag kan knyttes opp mot ett eller flere av de 10 bud (med tanke på spm. 8)? Ta gjerne en titt på Y # 350 og 351. 

https://www.youtube.com/watch?v=XS9ISTEU2zg&t=20s
https://blilys.no/filer/youcat-konfirmant/samling1_okt1_katekesens_fire_grunnsoyler.pdf

