
De ti bud
Ti Bud-test
Kryds de bud af, som du me-
ner hører med til de ti bud

q	 Du må ikke have andre 
guder end mig

q	 Du skal bede hver dag

q	 Du må ikke blive vred

q	 Du må ikke lyve

q	 Du skal læse hele Bibelen

q	 Du må ikke sværge

q	 Du skal vise respekt for 
kirken

q	 Du skal altid være sød

q	 Du skal lytte til præsterne

q	 Du må ikke begære din 
kammerats mobiltelefon

Hvad synes du om regler? Sæt kryds på linien.
Regler er nødvendige                          Regler er ikke nødvendige 
i et samfund                                                           i et samfund 

Regler er til                               Ind i mellem er det nødvendigt 
for at blive fulgt                                             at bryde reglerne

Regler afskrækker en fra                                  Regler lokker til 
at gøre noget forbudt                              at gøre noget forbudt

Hvis du skulle lave en enkelt regel, hvad skulle det så være 
for en?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Hvad ved du om de ti bud?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Råbe eller holde?
“Inden jeg dør, vil jeg rejse til Israel, det hel-
lige land,” sagde en mand en gang til Mark 
Twain. “Så vil jeg bestige Sinai og råbe de ti 
bud ud over landskabet med mine lungers 
fulde kraft.”
“Hvorfor bliver 
du ikke hjemme 
og holder dem 
i stedet?” sva-
rede Mark Twain.

Læs Gal 5,14. Kan man elske andre, hvis ikke man elsker sig selv?

93Kopiark til con dios. © Johan Reftel, Kristina Reftel og Aros Underviser 2006



Erik får for meget tilbage i 
byttepenge fra en ekspedi-
ent, men det opdager han 
ikke, før han er på vej ud 
af butikken.

– Stjæler Erik, hvis han ikke 
giver pengene tilbage?

– Betyder det noget, hvor 
mange penge det handler om?

Kims forældre er helt 
håbløse (i hvert fald ifølge 
Kim). De diskuterer hele 
tiden Kims tøj, vaner og 
venner.

– Kan man ære sin far og sin 
mor, selv om man har andre 
synspunkter end dem?

– På hvilken måde kan forældre 
ære deres børn?

Jeanette er kæreste med 
Thomas. Men indimellem 
tænker hun på, hvordan 
det ville være at være 
kæreste med Thomas’ ven 
Emil

– Er Jeanette utro?

– Hvor går grænsen for 
utroskab?

Trine hører et rygte om at 
en ven måske er bøsse. Det 
siger hun videre til tre af 
sine venner.

– Er det at lyve at fortælle et 
rygte videre, hvis man siger, at 
man ikke ved, om det er sandt?

Hanna låner 100 kroner i 
sin fars tegnebog. Nogle 
dage senere lægger hun 
pengene tilbage uden at 
sige noget til faren.

– Stjal Hanna fra sin far?

– Gør det en forskel, hvis det 
var en kammerats tegnebog?

Susanne køber en ny bluse. 
Den har hun på en enkelt 
gang til en fest, men uden 
at klippe prismærket af. 
Bagefter afleverer hun blu-
sen retur til butikken.

– Er det tyveri?

Danmark udskriver en 
folkeafstemning, om vi 
skal indføre dødsstraf. 
Nogen siger ja, fordi det vil 
have en afskrækkende ef-
fekt. Andre siger nej, fordi 
ingen har ret til at slå ihjel.

– Hvad synes du? Er det 
rigtigt at have dødsstraf 
eller ej?

Maria har været hemmeligt 
forelsket i Aksel i et år. 
Men for en måned siden 
begyndte Aksel at komme 
sammen med Louise.

– Er det ok, hvis Maria prøver at få 
Aksel og Louise til at slå op?

– Hvis Aksel at mødes lidt med 
Maria, mens han stadig er sam-
men med Louise, kan Maria så 
have tillid til ham, hvis de to en 
dag begynder at komme sammen?

Sandra og Rasmus disku-
terer dyreforsøg. Sandra 
mener, at det altid vil være 
forkert, hvis dyrene dør af 
det. Rasmus synes, dyre-
forsøg er ok i medicinsk 
forskning.

– Hvad synes du? Må man slå  
dyr ihjel for at redde et menneske?

– Er der forskel på at slå en 
hund og en myg ihjel?

Jens er ofte ked af det og 
i dårligt humør. Når ven-
nerne spørger, hvordan 
det går, svarer han altid 
“Godt!”. Det er jo alligevel 
det, de regner med at høre.

– Lyver Jens, når han svarer?

– Lyver vennerne, når de 
spørger, men ikke forventer et 
ærligt svar?

Lukas er ude at kigge på 
nye sportssko og kommer 
til at tænke på, hvorfor han 
går uden om sko af ukend-
te mærker. Er de virkelig 
dårligere kvalitet?

– Hvor meget går du op i at 
have ting i de rigtige mærker?

– Kan man sige, at der er no-
get, “du begærer”?

Peter er tit misundelig på 
sin ven Oscar, der virker, 
som om han har alt – dyrt 
tøj, ny mobiltelefon, rige 
forældre, sød kæreste...

– Er det unormalt at være 
misundelig på en ven som 
Oskar?

– Er det det samme at være 
“misundelig” og “begære”?
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I skal dramatisere den stadigt aktuelle lignelse om 
den barmhjertige samaritaner.

Læs Luk 10,30-37: Den barmhjertige samaritaner.

Opgave 

Dramatiser lignelsen om den 
barmhjertige samaritaner

Tips
•	 Det	er	let	at	variere	antallet	af	røvere	i	forhold	til	

antallet	af	skuespillere.	Værten	og	de	to	mænd,	der	går	
forbi,	kan	spilles	af	den	samme	person,	hvis	ikke	I	er	så	
mange.	Tænk	på	at	have	en	lille	smule	udklædning	eller	
evt.	et	navneskilt,	så	det	er	let	at	forstå,	hvem	man	forestiller.

•	 Det	er	let	at	øve	et	klik-klak-teater,	fordi	man	ikke	behøver	lære	
nogle	replikker	udenad.	

•	 Det	er	vigtigt,	at	der	ikke	går	for	lang	tid	mellem	klik	og	klak,	så	
publikum	ikke	bliver	utålmodigt.

Variant: Klik-klak-teater
Et	klik-klak-teater	består	af	“live-stillbilleder”.	
Fortællingen	fremføres	af	en	fortæller	og	et	antal	
“stivnede”	billeder.	Når	fortælleren	siger	“klik”,	
lukker	publikum	øjnene,	og	skuespillerne	stil-
ler	sig	i	første	scene	(for	eksempel	en	mand,	der	
er	stivnet	i	bevægelsen,	mens	han	går,	og	et	par	
røvere,	der	musestille	ligger	på	lur	og	venter	på	
at	overfalde	ham).	Når	fortælleren	siger	“klak”,	
må	publikum	kigge	igen,	og	fortælleren	læser	et	
passende	stykke	af	teksten	op.	Så	siger	fortælle-
ren	“klik”	igen,	og	skuespillerne	stiller	op	i	næste	
scene	og	så	videre.

Begynd	med	at	fordele	rollerne	i	forhold	til,	hvor	
mange	I	er.	Skriv	så	en	liste	med	de	vigtigste	
punkter	i	historien,	men	uden	replikker.	Når	I	
begynder	at	øve,	kan	I	improvisere	replikkerne.

Baggrund
Jøderne	og	samaritanerne	havde	været	uvenner	
i	lang	tid.	En	samaritaner	var	altså	den	sidste,	en	
jøde	kunne	forvente	hjælp	fra.	
Historien	viser,	at	kærlighed	til	næsten	ikke	
handler	om	en	følelse	af	kærlighed	til	hele	men-
neskeheden, som rettes mod alle og ingen. Næs-
tekærlighed	handler	om	at	gøre	noget	for	den,	du	
møder	på	din	vej.
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