Lagfria
Vi gör det vi ska för vi vill
Kärlek
Rättfärdighet
Frid
——————— med hjärtat ————————

Lagbundna
Vi gör det vi ska, för vi måste
Vänskap
Rättvisa
Ordning
———————— paragraf ————————

Laglösa
Vi gör inte det vi ska
Fiendskap
Orättvisa
Oordning

2016-07-31 Predikan / K Malmborn

Förbudsmärke
Hastighetsbegränsning

Märket anger förbud mot att föra fordon med
högre hastighet än den som anges på märket.

Anvisningsmärke
Rekommenderad lägre hastighet

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder
vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att
färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den
rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

Källa: Transportstyrelsen
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De tio budorden
Luthersk och Romersk-katolsk indelning

(Ofta illustrerat med 3 bud på en stentavla och 7 på den andra)

---------------------------------------------1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
(Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild … )

2.

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn …

3. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den …
---------------------------------------------4. Hedra din far och din mor …
5.

Du skall inte mörda.

6.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7.

Du skall inte stjäla.

8.

Du skall inte bära falskt vittnesbörd …

9.

Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till …
---------------------------------------------Reformert och Ortodox indelning

(Ofta illustrerat med 4 bud på en stentavla och 6 på den andra)

---------------------------------------------1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2.

Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild …

3.

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn …

4. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den …
---------------------------------------------5. Hedra din far och din mor …
6.

Du skall inte mörda.

7.

Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8.

Du skall inte stjäla.

9.

Du skall inte bära falskt vittnesbörd …

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
(Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till … )

---------------------------------------------Källa: Andra Mosebok 20:1 – 17
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Inledningsordet
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har
välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen!
Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga
och fläckfria inför honom.
I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom
Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd
som han har skänkt oss i den Älskade.
I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra
synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all
vishet och insikt.
Efesierbrevet 1:3 – 8 (SFB 2014)

Ord till dig
Anar du vem Gud är, vad Jesus har gjort på korset och sagt ditt ja till honom
då kan du göra dessa ord till dina.
Hur blir det när vi sätter in oss själva i denna text. Läs texten och sätt in ditt
eget namn här.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har
välsignat mig __________ med all andlig välsignelse i himlen!
Han har utvalt mig __________ i honom före världens skapelse till att
vara helig och fläckfri inför honom.
I kärlek har han förutbestämt mig __________ till barnaskap hos
honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och
pris för den nåd som han har skänkt mig __________ i den Älskade.
I honom är jag __________ friköpt genom hans blod och har förlåtelse
för mina synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över mig
med all vishet och insikt.

Utvald och älskad
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