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INLEDNING
1. Vad är Bibeln?
Bibeln är Guds ord.
2. Vem har skrivit Bibeln?
Alla ord i Bibeln är Guds ord.
Människor skrev ner de ord som Gud sa till dem.
3. Vad lär Bibeln oss om synd?
Bibeln säger att alla människor är syndare.
Vi syndar när vi inte gör som Gud säger.
Gud gav oss tio regler som talar om för oss
vad han vill att vi ska göra
och vad han vill att vi inte ska göra.
Reglerna kallas för Guds tio bud.
Vi syndar alla mot Gud,
och syndens lön är döden.
4. Vad är det för goda nyheter
som Bibeln berättar för oss?
Bibeln berättar för oss att Gud älskade oss
så mycket att han sände Jesus
för att betala för våra synder.
Jesus höll Guds bud i vårt ställe.
Jesus betalade för våra synder
när han dog på korset.
De som tror på Jesus kommer till himlen.
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GUDS TIO BUD

Vad lär Gud oss genom de tio buden?
Gud lovar att välsigna människor
som älskar honom och håller hans bud.
Ingen håller alla buden.
Gud lär oss att vi alla syndar.
Det betyder
De tio buden talar om för oss vad Gud vill
att vi ska göra och vad han inte vill att vi ska göra.
Gud vill att vi ska veta att han hatar synden.
De tio buden visar oss vår synd.
Alla människor syndar.
Gud straffar dem som syndar.
Guds ord
Romarbrevet 3:23. Alla har syndat
och saknar härligheten från Gud.
Romarbrevet 6:23. Syndens lön är döden.
Alla behöver Jesus
Jesus har betalat för alla människors synder.
Alla behöver Jesus för att bli räddade från synden.
Människor som inte tror på Jesus
kommer till helvetet.
Gud förlåter och välsignar syndare för Jesu skull.
Gud lovar hjälpa oss att älska och lyda honom.
Guds ord
Johannes 3:16. Så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde Son,
för att den som tror på honom
inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

FÖRSTA BUDET
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Älska Gud mer än allt annat.
Det betyder
Ha inga andra gudar.
Gud vill att vi ska älska honom
mer än någon eller något annat.
Guds ord
1 Johannes brev 4:9. Vi älskar Gud
därför att han först har älskat oss.
1 Johannes brev 5:3. Detta är kärleken till Gud:
att vi håller hans bud.
Bibelberättelse
Daniel 6:1-23.
Daniel älskar Gud mer än allt annat.
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ANDRA BUDET

Du ska inte missbruka
Guds namn.
Det betyder
Använd inte Guds namn till att förbanna,
svära eller ljuga.
Gud vill att vi ska använda hans namn när vi
- ber till honom
- prisar honom
- tackar honom
- berättar för andra om honom.
Guds ord
Psaltaren 50:15. Ropa till mig på nödens dag.
Psaltaren 118:1. Tacka HERREN, ty han är god.
Bibelberättelse
Lukas 17:11-19.
Bara en av männen tackar Jesus.

TREDJE BUDET

Tillbe Gud.
Det betyder
Lyssna till och lär dig Guds Ord.
Gud vill att vi
- gärna ska höra och lära oss hans Ord
- ska tro hans Ord
- ska göra det som hans Ord säger.
Guds ord
Lukas 11:28. Saliga är de som lyssnar
till Guds ord och bevarar det.
Psaltaren 122:1. Jag blev glad när man sa till mig:
”Vi ska gå till HERRENS hus.”
Bibelberättelse
Lukas 10:38-42.
Maria lyssnar till Guds ord.
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FJÄRDE BUDET

Älska och lyd dina föräldrar.
Det betyder
Vi ska lyda våra föräldrar.
Vi ska lyda andra som tar hand om oss.
Gud vill att vi ska
- älska och hjälpa våra föräldrar
- älska och hjälpa dem som tar hand om oss.
Guds ord
Efesierbrevet 6:1. Ni barn,
lyd era föräldrar i Herren.
Bibelberättelse
Lukas 2:41-52.
Jesus lyder Maria och Josef.

FEMTE BUDET

Du ska inte döda.
Det betyder
Döda inte någon.
Skada inte någon.
Hata inte någon.
Gud vill att vi
- ska vara snälla mot varandra
- sköta om våra egna kroppar.
Guds ord
Efesierbrevet 4:32. Var goda och förlåt varandra,
liksom Gud i Kristus har förlåtit er.
Bibelberättelse
Lukas 10:25-37.
Den barmhärtige samariten
hjälper en man som blivit skadad.
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SJÄTTE BUDET

Begå inte äktenskapsbrott.
Det betyder
Människor ska inte ha sex
om de inte är gifta med varandra.
Vi ska inte prata om någons kropp
på ett oanständigt sätt.
Gud vill att vi ska använda våra kroppar
som han vill.
Gud vill att man och hustru ska
- älska varandra
- fortsätta att vara gifta med varandra.
Guds ord
Romarbrevet 13:13. Låt oss leva värdigt.
1 Moseboken 39:9. Josef sa: ”Hur skulle jag
kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?"
Bibelberättelse
1 Moseboken 39.
Josef lyder Gud och flyr bort från synden.

SJUNDE BUDET
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Du ska inte stjäla.
Det betyder
Ta inte något som tillhör någon annan.
Gud vill att vi ska
- veta att allt vi har kommer från honom
- använda det vi har så att vi visar honom
vår kärlek
- hjälpa andra att behålla det som är deras.
Guds ord
Efesierbrevet 4:28. Tjuven ska sluta stjäla.
2 Korintierbrevet 9:7. Gud älskar en glad givare.
Bibelberättelse
Lukas 19: 1-10.
Sackeus lär känna Jesu kärlek och slutar stjäla.

