
   

 
 

Gud på førstepladsen? 

Tekst: 2 Mos 20,1-3; Luk 10,27 

Gud talte alle disse ord: »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. 

Du må ikke have andre guder end mig.« (2 Mos 20,1-3) 

Som mennesker er der mange ting, som tager vores tid, og derfor er det nødvendigt at 

prioritere. Den rette prioritering, har jeg fået at vide, er Gud – familie – arbejde. Din liste ser 

måske således ud: Gud – familie – venner – lektier, og det giver vel også god mening… 

eller hvad? 

Jeg har ofte hørt (og også selv forkyndt), at vi skal have Gud på førstepladsen i vort liv. Han 

skal være først på listen, og det passer også fint med det, vi lige har læst… eller hvad? 

"Jamen, du vil da ikke til at sige, at det ikke er rigtigt?!" 

Nej, men jeg vil gerne præcisere udtrykket lidt. Lad os lige læse det sted i Ny Testamente, 

som vi kalder Det dobbelte Kærlighedsbud. Hvad står der dér? 

»Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og 

af hele dit sind, og din næste som dig selv.« (Luk 10,27) 

Er det, vi hører her, ikke logisk umuligt? Hvis man skal elske Gud af hele sit hjerte, hvad er 

der så tilbage til ens næste? 

Sådan kan det jo ikke sættes op! De to ting strider jo ikke med hinanden som modsætninger. 

Når du elsker din næste, elsker du også Gud. 

Det er netop den konklusion, jeg gerne vil have med i udtrykket "at have Gud på 

førstepladsen". Gud skal ikke blot have førstepladsen, nej, han skal have hele pladsen i mit 

og dit liv.  

Vi er som kristne sat frie, men det betyder faktisk blot, at vi er ABSOLUT afhængige, nemlig 

af Gud. Vi kan ikke bevæge os noget sted hen, uden at Gud omslutter os. Derfor giver det 

heller ikke mening, at han ikke er med i alle punkter på vores liste: Gud – familie (og Gud) 

– arbejde (og Gud) osv. 

Skrevet af Daniel Præstholm, ungdomskonsulent. 


