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Det er temmelig sikkert, at Jesus ikke har bdret en kippa. Det
er f0rst blevet en almindelig skik, at jpdiske drenge og mend
brerer kippa, i tiden mellem det 3. og det 5. drh. e.Kn
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JgSU MAGT
OVER
SYGDOM
OG DAD
TEKST:

MATT.

9,20-22

Men se,en kvinde,der i tolv ir havdelidt af blodnineer,
narmedesig Jesusbagfra ogr4rteved kvastenpfl hais
jeg r/rer ved
kappe.For hun sagdeved sig selv:>>Bare
hanskappe,bliverjeg frelst.<Jesusvendtesig om, sfl
>>Vaer

hun rorte ved,urene.Blev en
andenpersonuren,varededet
til aften,og efteret rituelt bad
var vedkommendeigen ren.
Det serud til, at kvinder,der
ikke kunneofre i templet,forhar tadi de boedeandetsteds,
set et rituelt badefter deres

sfldanne.Det hortemed til
dagliglivetfor en mand.Kun
nir han arbejdedeeller skulle
ind pi et rituelt urentsted,
blev de tagetaf. De blev ikke
brugt pi sabbatten.
Mange
sAdanne
kapslerer fundetved
arkaologiskeudgravninger.

indlagt.I kapslenpi panden
var en af de fire teksterindlagt. I noglekapsler,somer
fundet,findesde ti bud indlagt (5 Mos 5,l-21).
Pandekapslen
kunnevare
megetlille. En, der er fundeti
Qumran,er kun 13x 20 mm.

dem alle barhovedede.
Freskomaleriernefra omkring flr
250 e.Kr. fra synagogeni
Duro-Europosi Syrienviser
ogsi alle jgderudenhovedbeklaedning- med undtagelseaf
prrestenAron. I GT sflvelsom
pfl Jesutid bar presterneen
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Men se,en kvinde,der i tolv ir havdelidt af blpdninger,
narmedesig Jesusbagfraog r0rte ved kvastenpi hans l
kappe.For hun sagdeved sig selv:>Barejeg r@rerved
hanskappe,bliverjeg frelst.<Jesusvendtesig om, si
hendeog sagde:>Var frimodig, datter,din tro har frelst
dig.< Og fra det ojeblik var kvindenfrelst.

hun rorte ved,urene.Blev en
andenpersonuren,varededet
til aften,og efteret rituelt bad
var vedkommendeigen ren.
Det serud til, at kvinder,der
ikke kunneofre i templet,fordi de boedeandetsteds,
har taget et rituelt badefter deres
menstruationsdage,
selv om
der ikke stir nogetom det i
GT.

Kvaster og bederemme pi Jesu tid
AF KAI KJER.HAilSEN

af
De to undere,helbredelsen
datter
synagogeforstanderens
og af kvindenmedblgdninger
(v. 18-26),viserJesumagt
over sygdomog dgd samtidig
med,at to jpderstro er i fokus.Rituel urenheder ingen
hindringfor at kommetil Jesus,og dpdenmpdersin overmandi Jesus.
KvindenmedblOdninge
r.
Kvindeng0r alt det forkerte
bortsetfra 6t punkt: hun kommertil Jesus.Det er tro. BlOdningerneg0r hendeselvuren,
og hun phfgrerandreurenhed
ved bergring,derfor
l. burdehun ikke befinde
sig i en skare2. burdehun ikke bevidstrdre andre3. burde
hun da sletikke rdre ved
kvastenpfl Jesukappe,den
kvast,der minderenjgde om
at overholdelovensbud, som
med
netopsiger,at ber@ring
en uren g0ren selv uren.
Kvindener klar over alt
dette.Derfor kommerhun
>bagfra<.Har hun haft mere

eller mindremagiskeforestillinger om kraftoverfprselved
ber6ring,hindrerdet ikke Jesusi at trjelpe hende.Hvor
lidt forstielsehun end havde
om betydningen
afJesu
egentligegerning,er baredet
at kommetil Jesusudtrvk for
tro.

Blgdninger og
urenhed
Hvadentenkvindenhavde
uregelmcssigemenstruationsblodningereller hremorider,var hun rituelt uren.Om
varighedenaf denneurenhed,
om renselsenherfor og andre
forordningeri denneforbind e l s es, e3 Mo s 1 5 ,19-33;
12,2;18,19.
En sfldankvinde
kunneikke kommeind pA
tempelomrideti Jerusalem,
mendet pivirkede ikke hendesdagligliv,hvis hun f.eks.
boedei Galilea. Pfl en del
punktervar en sidan kvindes
dagligdagdog pivirket af
hendesurenhed,idet hun
giorde andrepersonerog ting,

At Jesukappehar haft kvaster
i hjornerne(9,20)viser,at han
pi dettepunkt har giet kladt
som andrejgdiskemand.
Forordningenheromgir tilbageti l 4 Mos 15,38-41.
Kvasterneskulletjenetil en
p6mindelseom alle Herrens
befalinger- og at man skulle
f6lge dem.

Kvaster

s6danne.Det hortemed til
dagliglivetfor en mand.Kun
nir han arbejdedeeller skulle
ind pi et rituelt urentsted,
blev de tagetaf. De blev ikke
brugt pi sabbatten.
Mange
sfldannekapslerer fundetved
arkeologiskeudgravninger.
Kritikkeni23,5 rettersig
mod at g$rebederemmene
>brede<;miske trenkesder pi
at bare st6rrebedekapsler
endsadvanligt.
Der var to bedekapsler,
den
eneskullebrerespi pandentretved hjernen,den andenpi
venstrearm - tet ved hjertet.I
kapslernevar der ofte indlagt
(2 Mos l3,lfire skriftsteder
l 0 . l l - 1 6 .5 M o s6 , 4 - 9 ;I l , l 3 2l).lkapslen pi armenvar
det 6t rum. hvor alle fire
skriftordalmindeligvisvar

indlagt.I kapslenpi panden
var en af de fire teksterindlagt. I noglekapsler,somer
fundet.findesde ti bud indlagt (5 Mos 5,1-21).
Pandekapslen
kunnevere
megetlille. En, der er fundeti
Qumran,erkun l3 x 20 mm.

Bar Jesuskippa
pi hovedet?
I dag barer religigsej4der
kippa eller kalot. Det har de
ikke altid gjort. Det er temmelig sikkert,at Jesusikke
har biret en kippa.Denne
skik blev fgrst pibegyndt af
jodernei Babyloni tiden mellem det 3. og 5. flrh. e.Kr. Titusbueni Rom, som skildrer
dej0diske fangerefterJerusalemsfald i er 70 e.Kr..viser

dem alle barhovedede.
Freskomaleriernefra omkring 6r
250 e.Kr. fra synagogeni
Duro-Europosi Syrienviser
ogsflalle igderudenhovedbekladning - med undtagelseaf
prrestenAron. I GT sivel som
pfrJesutid bar presterneen
turban-lignende
hovedbekladning (2 Mos 28,4.40),
menspresternesslregtbar
huer(2 Mos 28,40.3 Mos
8.l 3) .

SponcsuAr7

At Jesussom andrejoder bar
kvasterpi sin,kappe,
er der
positivevidnesbyrdom i NT.
123,5udtalesder- naturligvis
- ikke kritik mod at baere
kvaster,men mod at goredem
>>lange<<,
sflallekunnese
dem.

I hvilketkapitelhosMatthreusomtales
>langekvaster<?

Bederemme

Indsendt af:

Om Jesusbar bederemme
med de to bedekapsler
af lreder,sigesikke direktei NT,
men det kan vel tankes.De
n&vnesikke i GT. Men ud fra
forordningeni S',Mos6,8 var
det blevetalmindeligtat bere
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