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DE,T ST ORSTE, BTJD I LOVEN
TEKST:

MATT.

22,34-40

Da fariscernehgrte,at Jesushavdelukket mundenpi
saddukreerne,
samledesde, og en af dem,en lovkyndig,
spurgteham for at sette ham pi pr4ve:>Mester,hvader
det stprstebud i loven?<Han sagdetil ham: >Du skalelskeHerrendin Gud af heledit hjerteog af heledin sjel
og af heledit sind.Det er det stgrsteog det f6rstebud.
Men der er et andet,som stflrlige med det: Du skal elske
din naste somdig selv.PAde to bud hviler helelovenog

tiden omkringJesufpdsel.Da
en hedning,somgnskedeat
blive proselyt(se23,15),
spurgteham,om han kunne
lare ham heleloven,mens
han stodpi 6t ben,svarede
rabbi Hillel: >>Det,
som du hader,skaldu ikke goremod
din neste.Det er loven;alt
det andeter kommentar.<<
Nogle mener,at der skal
vest
at

teologervil fremheve med
bud nr. 614 i lysetaf alle de
ugerninger,der ogsfler begiet
mod detjodiske folk i s6kaldt
kristnelande.

os. Alle menneskerer skabti
Gudsbillede,somvi selver
det(l Mos 1,26).Guder livetsGud og alle menneskers
skaberog fordrer af sine b6rn,
at de er med til at give alle et
menneskevrerdigt
liv.
Det dobbelte
Overvej noglespAstand:
krerlighedsbud \
Alt for mangekristneidentificerergudsdyrkelsemed at gfl
Den udeltekrerlighedtil Gud
og ensnesteer sammenknyt- i kirke og ladermenneskerog

det - kristeligt set- er berettiget at tale om selvkrerlighed.
Det er naturligviset interessantsp0rgsmfll.Men i ordet
fra 3 Mos 19.18.somJesus
citerer,skal man neppe forventeat finde svaret.Hovedpointenligger i fprstedel af
Elsk din naste!I
sretningen:
>somdig
sammenlieningen
selv<sis der u? fra den almindeTiseerfaring,at menne-
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Da fariseerneh6rte,at Jesushavdelukket mundenpi
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spurgteham for at sette ham pA pr{ve: >Mester,hvader
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I afsnittetsammenfatter
Jesus
loveni det dobbeltekarlighedsbud:karlighed til Gud
og kerlighedtil nasten.
Den lovkyndiges
sp QrgsmdLSp@rgsrnilet,
som
den lovkyndigefariseerbringer frem, er, om man kan sette lovenpi en formel. Samtidig vil den lovkyndigesrette
Jesuspi pr6ve.Hvis Jesus
svaredemed at fremhave et
enkeltbud.kunnemananklage ham for manglenderespektfor heleloven.Hvis han
sagde,at alle budprincipielt
var lige, ville det rammehans
egenlere.
Jesusvar.Jesussammenknytter to skriftord. Det fgrste
er hentetfra det, man kalder
(5 Mos
Israelstrosbekendelse
6,5).Det andetfra 3 Mos
19.18.Mensbegrebet
>>n&ste<<
i 3 Mos 19,18drejer
sig om med-israelitter
og
fremmede,der levedeblandt
Israelsfolk, er det i NT udvidet til at greldeethvertmenneske.Men det dobbelte
kerli ghedsbudunderstreges,

at man skal elskeGud helt,
ikke delt elskesin nrestesom
sig selv.
At heleloven >>hviler<<
(ordret:>hanger<)pi disse
bud,betydervelsagtens,
at intet af det, Skriftenpibyder,
kan udforesi sandhed,dersomdissebud negligeres.Andre bud mi tolkesi lvsetaf
dissegrundleggend6bud.
Derimoder der ikke tale om,
at karlighedenstillesi modsetningtil loven.

Stort og smit blandt
rabbinerne (v. 36)
Blandtrabbinerneblev det diskuteret,om man kunnefinde
en overordnetnorm,der kunne sammenfatte
heleloven.
Desudentalte man om >>tunge<og >>lette<
bud (f 23,23).
Med dettetenkte man ikke
barepi, om budenevar vanskeligeeller letteat overholde, menogsi pi, om de var
mereeller mindrevigtige.
Meningerneheromvar delte.
Ber0mter historienom
rabbi Hillel, som virkedei

tiden omkring Jesuf6dsel.Da
en hedning,som pnskedeat
blive proselyt(se 23,15),
spurgteham,om han kunne
lare hamheleloven,mens
han stodpfl 6t ben,svarede
rabbiHillel: >>Det,
somdu hader,skal du ikke gQremod
din naste.Det er loven;alt
det andeter kommentar.<<
Nogle mener,at der skal
lagges afg6rendevagt pA,at
Jesusudtalersig i positive
vendinger,Hillel i negative.
Forskellenskaldog neppe
overbetones,
selvom Jesu
mfldeat sigetingenepfl er
steerkere.
Opfordringengalder bide at undladedet onde
og g0redet gode.Ved verdensdommener der nogle,
der skal ford6mmespAgrund
af det, de ikkehar gjort (se
25,3t-46).
Bestrebelserne
pfl at give
sammenfattende
formuleringer af budeneer der senere
skriftlige eksemplerpfl. I forskelligeskriftordfra GT fandt
rabbinernesfldannesammenfatninger:
E s 33,15:6 stk,Mi ka 6,8:3
stk,Es 56,1:2stk,Am 5,4: I
stk,
Overvej dissesammenfatningeri lysetaf Jesudobbelte
kerlighedsbud.

teologervil fremhave med
bud nr. 614 i lysetaf allede
ugerninger,der ogsi er beg6et
mod detjpdiske folk i sflkaldt
kristnelande.

os. Alle menneskerer skabti
Gudsbillede.somvi selver
det (l Mos 1,26).Guder livetsGud og alle menneskers
skaberog fordrer af sine b4rn,
at de er med til at give alle et
menneskevrerdigt
liv.
Det dobbelte
Overvej noglespistand:
karlighedsbud
Alt for mangekristneidentificerergudsdyrkelsemed at gi
Den udeltekrerlighedtil Gud
og ensneste er sammenknyt- i kirke og ladermenneskerog
verdeni stikken.Andres
tet i det sikaldte dobbelte
pAstand:Alt for mangekristkarlighedsbud.Det eneer
ne identificerernestekrerliguloseligtforbundetmeddet
hed med gudsdyrkelseog laandet.Beggebud gelder livet
der Gud og kirken i stikken,m
her og nu. Og i det fgrstebud
og overvej,hvaddet vil sige
- kerlighedentil Gud - er ens
at elskeGud og elskeens
neste ogsi inkluderet.Det
neste - ens>>n&ste<
er ogsi
betyderikke, at der ikke er
ensfjender(5,44)t.
pladsfor gudsdyrkelsemed
bpn og lovprisningaf Gud.
Bide i GT og i NT er noget
Elsk - som du elsker
sfrdantforudsat.Men gudsdig
selv
dyrkelsekan ikke brugessom
undskyldningfor manglende Blandt kristneteologerer der
omsorgfor verdenomkring
deltemeningerom, hvorvidt

det - kristeligt set- er berettiget at taleom selvkarlighed.
Det er naturligviset interessantsp0rgsmil.Men i ordet
fra 3 Mos 19,18,somJesus
citerer,skal man nappe forventeat finde svaret.Hovedpointenligger i fprstedel af
satningen:Elsk din neste!I
sammenligningen
>somdig
gis der ud fra den alselv<<
mindeligeerfaring,at menneskerstir sig selv nermest.
UansetspprgsmAlet
om berettigetselvkerlighedeller ej,
lider en del menneskeri dag
undermindreverdsf6lelseog
manglendeselvaccept.
Blandt
kristnefindesogsi undertiden
en forkvakletholdningtil6n
selv.Kan det skyldesen fejlagtig forkyndelseaf, hvad
synder?
Overvejhvordanman kan
kommeen manglendeselvaccepttil livs.

*

SponcsMAL11
Israels sdkaldteTrosbekendelse
findes i 5. Mos. I hvilket
kapitel?
Det rigtige svar:

Fra 613 til 614 bud
I jgdedommentalesder almindeligvisom 613bud.248
af dem er bud om. hvadman
skal g6re;365 er forbud,dvs.
galder det, man ikke mh gbre.
Efter Holocausthar nogle
jOdisketeologertilfOjetet bud
nr.614:Du skaloverleve!
Overvejhvadjpdiske
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