
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Katekismus-gudstjeneste 5 
Ølgod kirke 25. januar 2009 kl. 10.45 
 

Det fjerde Bud:  
”Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig” (2.Mos.20,12) 
 

Kollekt 
Gud, vi takker dig for vore forældre og de mennesker, du har brugt som redskaber til at give os livet og 
opretholde det. Tak for alt, hvad vi har fået gennem dem og vores familie i øvrigt. Tak for den opret-
holdelse af fællesskaber og samfundsstrukturer, som familien medvirker til. Tak også for, at du vil tilgi-
ve vore forældre de fejl og synder, de har begået imod os. Hjælp os til også at tilgive dem. 
Herre, hjælp os til at elske, respektere og adlyde de mennesker, som har ansvar for os, opdrager og op-
lærer os, sætter rammerne for vort samfund og vor kirke. 
Vi beder om din nåde til at forvalte den myndighed og det ansvar, der er betroet os på forskellig måde. 
Tilgiv os, når vi misbruger vort ansvar til egen vinding og til undertrykkelse af vor næste. 
Vi beder om, at den frelse, du rækker os gennem evangeliet må forny vort sind og hjerte og vi blive til 
evig tid salige ved din søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, 
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

NT-læsning 
Denne hellige lektie skriver apostlen Paulus i Efeserbrevet: 
1Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. 2»Ær din far og din mor!« Det er det første bud, der 
er knyttet et løfte til: 3»for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden.« 4Og fædre, gør ikke jeres 
børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning. 
5Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, 6ikke som 
øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. 7Gør jeres 
arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. 8I ved jo, at enhver skal få gengældt af 
Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri. 9Og I, som er herrer, optræd på samme måde over 
for dem; lad være med at true. I ved jo, at de og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på 
nogen. (Efeserbrevet 6,1-9 – side 1072) 
 

Evangelium 
Evangeliet skriver evangelisten Mattæus: 
1Da kom der nogle farisæere og skriftkloge fra Jerusalem til Jesus og spurgte: 2»Hvorfor overtræder dine disciple de 
gamles overlevering? De vasker ikke deres hænder, før de spiser.« 3Men han svarede dem: »Hvorfor overtræder I 
selv Guds bud for jeres overleverings skyld? 4For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander 
sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ 5Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have 
haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! 6så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft 
af hensyn til jeres overlevering. 7Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde: 
8Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, 
9forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.« (Mattæus-evangeliet 15,1-9 – side 876) 

 

Luthers lille Katekismus 
1529. Se ”Den danske Salmebog” s. 965 
 

De ti Bud 

Katekismus Updated 
2006 
 

De ti Bud 
Det fjerde bud:  
Du skal ære din far og din mor.  
 

Hvad vil det sige? 
SVAR: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke rin-
geagter vore forældre og foresatte eller gør dem 
vrede, men ærer, tjener, adlyder, værdsætter og 
agter dem. 

Det fjerde bud  
Ær din far og din mor.  
 

Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, 
så vi ikke ser ned på vores forældre eller 
mennesker, der har lovlig myndighed 
over os. I stedet skal vi elske,  
respektere og adlyde dem. 



Katekismus på vers  - En måde at lære De ti Bud på 
Tekst & melodi: Hans Askou 2005 
 
Du må ikke tro på andre guder. 
Du må ikke spotte Herrens navn. 
Husk, at du skal holde hviledagen hellig, 
ære far og mor og være dem til gavn. 
Og det femte bud det si’r, 
                      at du må ikke slå ihjel 
(det da ikk’ mærk’lig, er det vel?) 
 
Du må ej spolere ægteskabet. 
Stjæle skal du ikke bryd’ dig om. 
Ikke gå omkring og sladre om din næste. 
Ikke ønske dig hans hus og ejendom. 
Og det samme gælder også næstens  
                      hustru, folk og fæ, 
- så nu har vi vist det hele me’! 
 

Overordnet 
 

Lovens to tavler omhandler 

 vort forhold til Gud (1.-3. bud) 

 og vort forhold til andre mennesker (4.-10. bud). 

 Også i vort forhold til andre mennesker har vi med 
Gud at gøre: ”Vi skal frygte og elske Gud, så vi…” 

 
 

Til det fjerde bud 
 

 Det fjerde bud omhandler vort forhold til alle med myndighed / autoritet over os. 

 Enhver med myndighed skal mødes med ære. 

 Ære er respekt, værdsættelse, agtelse, tjenstvillighed og lydighed. 

 Påstand: Politikerlede og autoritetskrise kan modarbejdes ved at sørge godt for vore forældre! 

 Sirak: ”Ær far og mor med gerninger, med ord og med tålmodighed!” 

 Al ære, altså respekt og lydighed, har en grænse: Det, der krænker mennesket, og det, der krænker 
Gud! Vi skal adlyde Gud mere end mennesker! 

 
Det fjerde bud er talt til den, som skal ære. 
Og samtidig signalerer det et budskab til den, som skal æres: 
 

 At skulle æres byder en at tale og handle ærværdigt og ansvarligt. 

 At have magt / myndighed indebærer at have ansvar. 

 At have ansvar indebærer, at man skal drages til ansvar. 

 
”Derfor skal man indprente ungdommen, at den skal anse forældrene for at 
stå i Guds sted og tænke på, at hvis de også er ringe, fattige, skrøbelige og sæ-
re, er de dog fader og moder, som er givet os af Gud. For deres livsførelses eller 
manglers skyld skal de ikke berøves æren. De skal nemlig ikke betragtes ud 
fra, hvordan de er, men ud fra Guds vilje, der har forordnet det således. Ellers 
er vi ganske vist i Guds øjne alle lige, men mellem os indbyrdes er en sådan 
ulighed og af Gud fastsat forskel nødvendig. Derfor skal du respektere den, så 
at du adlyder mig som din fader, og jeg bevarer myndigheden over dig.” 

Af Martin Luther: ”Den store Katekismus” 
 


