GUD vil altid tilgive os.
Gud elsker os alle, også når vi synder, dvs. gør gjort dumme og
grimme ting. Han elsker os, som vi er. Gud ønsker ikke, at vi skal
vælge det forkerte og Han venter altid, at vi vil komme og bede om
at Han tilgiver os.

De 10 bud
En kærlig far vil altid sætte regler for, hvad der er godt og
skidt for hans børn. Gud har også givet særlige regler til
os, de kalder de 10 bud.
Når vi forbereder os til skriftemålet, kigger vi på sig selv
som i et spejl til at se om vi har gjort forkert, dvs. hvilke
Guds regler har vi ikke overholdt.

DE 10 BUD
DET FØRSTE BUD – Jeg er din Gud. Du må ikke have andre guder end mig.
Vi skal ikke sætte noget af det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe, højere end Gud.
DET ANDET BUD - Du må ikke misbruge Guds navn.
Vi skal ikke lyve eller bedrage ved Guds navn. I stedet skal vi bede til ham, lovprise hans navn og takke
ham.
DET TREDJE BUD - Du skal holde hviledagen hellig.
Vi skal hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen og lovprise Gud.
DET FJERDE BUD - Du skal ære din far og din mor.
Vi skal ikke se ned på vores forældre eller mennesker, der har lovlig myndighed over os. I stedet skal vi
elske og respektere dem.
DET FEMTE BUD - Du må ikke slå ihjel.
Vi må ikke skade vores selv og de andre menneske eller gør noget ondt til dem. I stedet skal vi hjælpe
dem og vise omsorg for dem.
DET SJETTE BUD - Du må ikke bryde et ægteskab.
Vi skal ikke leve i utugt. I stedet skal vi trofast elske og ære hinanden i ægteskabet.
DET SYVENDE BUD - Du må ikke stjæle.
V må ikke stjæle eller bedrage. I stedet skal vi hjælpe andre til at bevare, hvad de ejer.
DET OTTENDE BUD - Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Vi skal ikke lyve om andre, svigter dem eller spreder dårlige rygter om dem. I stedet skal vi undskylde
dem, tale godt om dem.
DET NIENDE BUD - Du må ikke begære din næstes hustru.
Vi skal ikke misunder vores medmenneske hans ægtefælle, børn eller medarbejdere. I stedet skal vi
respektere andre .
DET TIENDE BUD - Du må ikke begære de ting, der tilhører din næste.
Vi skal ikke misunder vores medmenneske, hvad han ejer. I stedet skal vi respektere, hvad han ejer, og
hjælpe ham til at beholde det.

-------------------------------------------------------------------------------------

Hjemme – på næste sider finder du lignelsen om det mistede får – læs den med dine forældre; det kan
også læses på dit eget sprog (Lukas 15:3–7).
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JESUS – DEN GODE HYRDE.
Jesus talte ofte i lignelser, når han underviste disciplene omkring ham.
Lignelsens formål er gennem en lille fortælling at forklare en sag eller et forhold.
Ved hjælp af disse fortællinger forklarede Jesus om himlen, kærligheden og
tilgivelsen, så budskabet blev mere forståeligt for tilhørerne.
Mange gange spurgte mennesker Jesus ”Hvem er du”? Engang svarede Han, at han er en God
Hyrde; ikke bare er almindelig hyrde, men en god hyrde.

Hvad ved vi om forholdet mellem får og hyrde?
Den gode hyrde kender hvert får ved navn og kalder hver enkelt af dem individuelt. De
kender hans stemme og følger ham. Han vil bedst for sine får.

Den Gode Hyrde
I Jesu tid var hyrderne meget fattige. De havde ingen
penge og ingen værktøjer til at bygge fårefolden eller
porten, så brugte de sten og klipper i markerne.

Den gode hyrde bringer fårene til grønt græs. Når der ikke
er mere græs, skal han bringe dem til et andet græs, nogle
gange gennem en mørk dal ved hjælp af hans rode for at
trække fårene, der sidder fast i nogle dybere revner
mellem sten. Han trækker også de giftige planter ud.

Han bringer dem til det stille vand, eller serverer hver af
dem vand fra en skål, fordi de er bange for rindende
vand. Han kalder dem hver for sig og de følger, fordi de
kender hans stemme.

I slutningen af dagen, da fårene havde nok at spise og
drikke, bringer han dem tilbage til fårefolden, så fårene
kan være trygge om natten. Og igen kalder han hver og
en efter navn, og de følger, fordi de kender hans
stemme. Han tæller sine får, og når han opdager, at der
er ni og halvfems og en mangler, går han tilbage for at
kigge efter hende.
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Selvom det er meget sent, og han er meget træt, kalder
han stadig den, der mangler, indtil hun til sidst hører
hans stemme. Han henter hende op og holder hende på
skuldrene. Han bringer det tilbage til fårefolden og alle
fårene glæder sig over, fordi den der gik tabt blev
fundet.

Han sover i åbningen for at beskytte fårene om
natten.

Somme tider følger får meget lignende stemme af
nogen, der ikke rigtigt passer på og elsker fårene.
Hvis ulven kommer, løber den mand væk, fordi han
kun bekymrer sig om sig selv. Og ulven rykker fårene
og spred dem.

Den gode hyrde står mellem ulven og fårene.

Den gode hyrde giver sit liv til fårene.

Jesus er Den Gode Hyrde og vi er hans får. Han elsker os og vil bedst for os. Han kender
hver af os ved navn. Han vil altid kigge efter os, når vi går sin vej. Han har givet hans liv for
os.
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