DLG111009

sida 1

Kristendom (katolsk, protestantisk, sekter m.m)
Gud (treenigheten): Fadern, sonen Jesus och Den helige ande.
Fadern är förlåtande, Jesus är kärleksfull och Den helige ande hjälper och stödjer under det fysiska livet.
De gudomliga dygderna: Tro, hopp och kärlek.
Kardinaldygderna: Omdöme, Rättvisa, Måttfullhet, Styrka.
Trosbekännelse
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
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Tro på Gud
Förbud mot otillbörlig tillbedjan
Förbud mot att ingå eder
Att högtidlighålla helgade dagar
Respekt för föräldrar och lärare
Förbud mot mord
Förbud mot äktenskapsbrott
Förbud mot stöld
Förbud mot falskt vittnesbörd
Förbud mot girighet

Fader Vår
Fader Vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
Så som i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och
härligheten i evighet.
Amen.
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Bön om förlåtelse
Här får jag vara den jag är
utan masker och roller.
Du känner mig, Gud.
Även mina mörka sidor.
Ta emot mina felsteg,
mitt övermod, min likgiltighet.
Hör mig, berör mig, förlåt mig.
Tänd ditt ljus i mitt mörker.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer
inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land
som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare
eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något
annat som tillhör honom.

De sju huvudsynderna/dödssynderna (kardinalsynderna)
Högmod(storhetsvansinne, fåfänga, övermod, hybris), girighet,
vällust (otukt/begär), avund, frosseri, vrede (hämnd), lättja (likgiltighet).

De sju dygderna
Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, avhållsamhet, tålamod, flit.

Gyllene regeln
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem.” Matt 7:12

Ritualer
Dop, Konfirmation, Bröllop, Begravning, Bön, Gudstjänst, Nattvarden.

Ordspråk / Citat
”Göra saker rätt, eller göra rätt saker” ref???
”älska er fiender och be för dem som förföljer er” Matt 5:44
”Hedra din fader och moder” 2 Mos 20:12

