
Enkeltsides læsninger af FEMTE MOSEBOG 

4. kvartal, 2021 – Lektion 4 – Sabbatten den 23. oktober – ”Shema”: Kærlighed til Gud 

Læs følgende bibeltekster: 

1. Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte 

og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på 

sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, 

og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et 

tegn, de skal sidde på din pande som et mærke, og du skal skrive dem på dørstolperne i dit 

hjem og i dine porte. (6,4-9) 

2. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af 

dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve:  »Mester, hvad er det største bud i 

loven?«  Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl 

og af hele dit sind.‹ (Matt 22,34-37). 

Drøft ud fra teksterne disse spørgsmål: 

1. Hvad betyder Guds enhed for, hvor meget og hvordan vi skal elske ham? 

2. Hvad er i stand til at skabe en sådan kærlighed til Gud hos mennesket? 

a. Kan den tvinges igennem? 

3. Er lydighed mod Gud intolerant? 

a. Skal vi adlyde Gud ”blindt”? 

Baggrund: 5 Mos 6,4 kaldes for ”shema”, som er det første ord i sætningen og oversat til dansk med 

”hør”. Teksten er fra Moses’ anden tale i Femte Mosebog. Han har gengivet og tolket De Ti Bud (5,1-27) 

og givet folket baggrunden for de ”love og retsregler”, som Gud har bedt ham om at lære folket at følge 

i det lovede land (5,28-6,3). Derefter følger ”shema” som indledning til og fundament for loven. 

• I forhold til de øvrige mosebøger bruger Femte Mosebog som den eneste udsagnsordet ”elske” 

med Gud som objekt, og den siger ofte, at vi skal elske Gud (se fx 5,10; 7,9; 10,12; 11,1.13; 13,4; 

19,9; 30,6.16). 

Ekstra: Læs og drøft følgende tekster i Det Nye Testamente: 

• Men for os er der kun én Gud, Faderen; 

      fra ham er alle ting, og vi til ham. 

      Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; 

      ved ham er alle ting, og vi ved ham. (1 Kor 8,6). 

• ”Jeg og Faderen er ét.” Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. (Joh 10,30-31). 

 

4. Hvorfor ville jøderne stene Jesus? 

5. På hvilken måde er Faderen og Sønnen ét? 

a. Hvordan kan de være ét, hvis Gud er én? 

Baggrund: I 1 Kor 8,6 inddrager Paulus Jesus i den jødiske trosbekendelse, shema. De to gammeltestamentlige 

navne for Gud er henholdsvis Elohim og Jahve, der blev oversat med ”Gud” (græsk theos) og ”Herren” (græsk 

kyrios). De er begge brugt i 5 Mos 6,4, og Paulus kalder her Faderen for theos og Jesus Kristus for kyrios, altså 

Jahve. 

Det ord, der i 5 Mos 6,4 på hebraisk bruges for ”én” (’æchad), kan betegne en enhed mellem flere, der sammen 

udgør en helhed (brugt om fx mand og kvinde i 1 Mos 2,24 og om folket i Dom 20,1). Ordet beskriver altså den 

absolutte enhed mellem Faderen og Sønnen. 


