Bibelkuppen 2009: Profeterna berättar s. 41

De tio buden
Bokrullen med Guds lag hade länge varit försvunnen. Under Jeremias tid hittades den igen och kung Josia uppmanade folket att följa Guds bud.
Buden och deras formuleringar enligt den nu använda katekesen finns här:
De tio buden: http://www.evl.fi/svenska/katekes/10buden/10buden.html
Katekesen: http://www.evl.fi/svenska/katekes
Nedan följer några förslag på hur man kan arbeta med buden i klassen.
Mer material finns på följande webbadresser:
Interaktiv övning med Mose och de tio budorden:
http://www.barnoas.nu/mose/mose.php
Växa med katekesen. Didaktiska tips för grundskolan och gymnasiet:
http://www.evl.fi/svenska/skola/material/katekes/index.htm

A) Hitta buden i tidningsrubriker
Sök tidningsrubriker som handlar om följande bud:
7. Du skall inte stjäla. (Nu för tiden används ibland andra ord för ”att stjäla” .)
Här är några rubriker på nutidsspråk:
Småbutiker mest utsatta för rån
Ovanlig och fräck stöld i skärgården
Är fildelning också en typ av snatteri?
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa. (Mened och falsk tillvitelse är juridiska begrepp
som används i dag när man menar ”falskt vittnesbörd” eller att ”vittna falskt”.)
Sök flera bud om ni vill.

B) Collage om första budet
Samtala kring det första budet som lyder: ”Jag är Herren, din Gud. Du skall inte ha andra gudar.”
- Vad är en gud? (I katekesen står det: ”Det som vi mest av allt litar på är vår gud.”)
- Vilka saker kan bli som gudar för oss? Hur märks det?
(pengar – vi gör vad som helst för pengar och tror att om vi bara har pengar ordnar sig allt)
(saker, kläder etc. – vi tror att vi blir lyckliga bara vi har de senaste prylarna)
(kompisar – vi gör vad som helst för att bli accepterade av dem, också sådant som vi vet att är fel)
Gör ett collage med bilder av saker som kan bli en gud för någon.
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C) Känn igen buden med hjälp av ledtrådar.
Repetera kort de tio buden och lägg sedan undan dem.
Ordna frågesport med lag. Läraren läser upp ledtrådarna och lagen får poäng
enligt hur snabbt de kan gissa vilket bud det handlar om.
3 p - Det här budet handlar om något som vi gärna ska använda.
2 p - Vi ska använda det när vi verkligen menar det.
1 p - Men vi ska inte använda det slarvigt eller till fel saker.
Svar: 2:a budet: Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3 p - Det här kan börja med en önskan.
2 p - Något som man gärna vill ha och ofta tänker på.
1 p - Att vara avundsjuk på det som en annan har kan göra både en själv och andra illa.
Svar: 9:e budet: Du skall inte ha begär till din nästas hus. Eller 10:e budet: Du skall inte ha begär till din nästas
hustru eller hans tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.
3 p - När Jesus skärpte buden, sa han att det här budet också handlar om att bli arg och säga elaka saker till
varandra.
2 p - När man visar sina åsikter fredligt i stället för med våld, följer man det här budet.
1 p - I våra lagar delar man in brott mot liv i dråp och mord.
Svar: 5:e budet: Du skall inte dräpa.
3 p - Fariséerna anklagade Jesus för att både själv bryta mot det här budet och låta andra bryta mot det.
2 p - Jesus botade och den som hade varit lam bar sin säng, fast de skulle vila.
1 p - Det här budet handlar om en bestämd dag.
Svar: 3:e budet: Tänk på att hålla vilodagen helig.

D) Hitta buden i bokstavsrutor.
Se kopieringsunderlag på nästa sida.

Facit:

Bibelkuppen 2009: Profeterna berättar s. 41

Sök buden!
Vilka bud gömmer sig i dessa bokstavsrutor? Orden kan finnas
vågrätt, lodrätt eller diagonalt åt alla håll. Skriv buden på raderna.
Vilket bud är det?

_______________ budet
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_______________ budet
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

