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Den gamle og Den nye pakt – Samling 11, Økt 3 
 

 

Hvis dere så videoen med pater Josef (Økt 2) og 

kanskje jobbet med oppgavene til filmen i tillegg, 

så fikk dere høre litt om Den gamle og Den nye 

pakt. Det var også andre pakter mellom Gud og 

menneskene før de 10 bud. Men budene var helt 

konkrete og nedskrevne regler. De skulle hjelpe 

menneskene å leve rett og å unngå synd. Jesus var 

Guds endelige plan for menneskene. En pakt som 

ikke en gang lar seg knekke av døden. 

 

 

Det er kanskje litt feil å si at Gud innså noe. Gud vet jo alt og har skapt alt. Skulle Gud likevel innse noe, så 

måtte det være at det ikke var nok for menneskene å kun ha noen regler å forholde se til. De trengte noe 

håndfast, noe fysisk de kunne se. Noen som kunne lede dem. Derfor sendte Gud sin sønn. De som trodde på 

Jesus og fulgte han skulle bil kvitt all sin synd og oppnå evig liv hos Gud. For å overvinne synden, måtte Jesus 

overvinne døden, for døden symboliserte slutten på det jordiske livet. Ved Jesu død og oppstandelse fikk 

døden en helt ny betydning: For de (oss) som tror på Kristus, betyr det begynnelsen på et nytt liv. 

Les mer om Den gamle og Den nye pakt her hvis dere ønsker: Den gamle og den nye pakt - Norsk Bibelinstitutt 
 

Bibeldramatisering: De 10 Bud 

Her kommer to dramaforslag og et filmforslag, med det vil også komme flere dramaforslag etter 

hvert. Det første forslaget er å rett og slett å gjennomføre et leseteater1 med deler av fortellingen der 

Moses mottar de ti bud. De mest naturlige kapitlene er da 19, 20 og 32 fra andre Mosebok. 

Man kan også ha et godt gammeldags drama med replikker. Her er et forslag til en slik  (foreløpig engelsk og bare deler av 

stykket er tilgjengelig her). Det vil komme både ett og to norske forslag her etter hvert.: Ten Commandments Bible Skit 

(sundayschoolnetwork.com) 

Kanskje dere heller bare vil se en film om de 10 bud. Her er noen forslag (Disse filmene må man anskaffes selv. 

Her er det flere forslag. Se lenger ned på nettsiden her.): Kristenfilm: De 10 Bud (2006) 

 
1 Kateketen kan finne instruksjon til leseteater i Samling 15, Økt 2, Punkt 2 (side73 i 9.klasse-veilederen, Bok 2). 

https://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/ressurs/article/1583847
https://www.sundayschoolnetwork.com/skit_God-rules-ten-commandments.htm
https://www.sundayschoolnetwork.com/skit_God-rules-ten-commandments.htm
https://kristenfilm.com/film/220/de-10-bud-2006/

