
Samtalsfrågor till predikan 2021-02-14 
 
Tema: Tillbaka till Guds ord – Budordet. 
Bud 1 & 2. 
Bibeltext: 1 Mos 20:1-7, 1 Mos 19:3b-6, Kol 1:13-17, Rom 8:2, Kol 2:3, 8-10, Apg 3:4-8 
 
 

1. Sammanfatta gärna predikan för den som inte har hört den. Predikan finns också att titta på 
eller lyssna på under rubriken Media på församlingens hemsida. 

2. Dela gärna tankar och reflektioner du fick utifrån predikan. 
3. Vad har du för relation till de 10 budorden? Tänker du på dem ofta, ibland eller aldrig? 
4. Är det något av budorden du tycker bättre om eller sämre om? 
5. Vad tänker du om det första budet: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 
6. David sa att det på GT´s tid förenklat fanns tre kategorier avgudar: 

- Avgudar i himlen – andliga väsen eller demoner som skulle blidkas. 
- Avgudar på jorden – djur, växter, stena, statyer men även solen månen och stjärnorna 
- Avgudar under jorden – de dödas själar eller andar  
Vad av detta finns även i vår tid och kultur och vad är helt främmande för oss? 

7. David citerade en tidningsartikel från 1857 med C O Rosénius som skrev om fyra avgudar: 
Pengar, Lärdom, Njutning och Människodyrkan/Människofruktan. 
På vilket sätt kan detta vara avgudar? 

8. Vad tänker du om det andra budet: Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. 
9. David gjorde en poäng av att man kan bruka eller missbruka olika saker. På vilket sätt kan vi 

bruka Herrens namn och vad tycker du/ni det betyder att missbruka Herrens namn? 
10. David citerade även den katolske prästen och författaren Brennan Manning som har sagt: 

”Den enskilt största orsaken till ateism i världen idag, är kristna, som bekänner Jesus med 
sina läppar, men sedan går ut genom dörren och förnekar honom med sin livsstil. Det är vad 
en otroende värld helt enkelt finner otroligt.”   Vad tänker ni om Mannings ord? 

11. David avslutade sin predikan med att säga att bud 1 och 2 är nycklar till förståelsen av de 
övriga 8 buden. Vad tänker du om det? 

12. Till sist: Be för varandra och be om att Guds ord och Guds bud ska bli levande för dig. 
 
Lycka till med ert samtal och Guds rika välsignelse över er alla! 
 
/David 

 
 
 
 
 

 
 


