Visste du at G-d ga alle
individer en pakt for å
veilede livene deres?
Den Noahittiske Loven består av 7
Guddommelige bud som ble gitt til Noah
og hans etterkommere etter syndfloden.
Den ble også gitt som en del av Torah´en
som Moses mottok fra G-d på Sinai, som
dermed ble en permanent kilde som hele
menneskeheten er forpliktet til å
overholde. Når disse lovene studeres i sin
rette sammenheng, så omfatter de et
skattkammer av etikk og åndelighet som
fyller livet med mening.
AskNoah.org er et nettsted hvor vi
sammen kan lære om disse lovene i lys av
chassidisk lære. Nettstedet inneholder
leksjoner om skaperverket, og om våre
viktige roller som enkeltpersoner og som
medlemmer av et større fellesskap. Vi kan
også bidra til nettverksbygging gjennom at
vi forvalter informasjon om noahittiske
familier og grupper over hele verden.
Vennligst besøk vår hjemmeside eller
skriv til oss på:

Ask Noah International (501c3)
P. O. Box 1, Pittsburgh, PA 15230
asknoah.org eller asknoah.com
Epost: SevenLaws@asknoah.org
__________________________________
Noah´s regnbue pakt er alle menneskers
felles arv. Når vi fullbyrder våre muligheter
gjennom å leve i overenstemmelse med
denne pakten, så vil Skapelsen bli åndelig
opphøyet og dens hensikt vil bli oppnådd.
Dette kommer til å gjøre verden til en
vakker perle - et sted hvor G-d kan bo!

1. TRO PÅ G-D: Tilbe ikke gudebilder.
Meningen med livet er å erkjenne
eksistensen av det Høyeste Væren,
Skaperen av Universet. Aksepter budene
med ærefrykt og kjærlighet. G-d har
kunnskap om alle våre gjerninger, og det
er ingen deler av skaperverket som ikke
omfattes av Hans Forsyn.
2. RESPEKTER OG OPPHØY G-D: Snakk
ikke nedsettende om Hans Navn. Tillit og
lojalitet er helt avgjørende i livet. G-d er
rettferdig, men vi kan ikke forstå vår
Skaper Som er uendelig. En person må
ikke forveksle ytringsfrihet med illojale
blasfemiske handlinger.
3. RESPEKTER MENNESKELIG LIV: Du skal
ikke myrde. Denne loven er et vern
ovenfor overdrevet selvopptatthet og
aggresjon. Alt menneskeliv (også ufødte)
er hellig og må beskyttes.
4. RESPEKTER FAMILIEN: Du skal ikke
utføre forbudte seksuelle handlinger.
Friske familier er grunnlaget for friske
felleskap, nasjoner og samfunn. Forbudte
handlinger som homoseksualitet og incest
fører til åndelig forfall.
5. RESPEKTER ANDRES RETTIGHETER:
Ikke stjel. Vi er blitt innvilget inntekt og
eiendom av G-d, så vi må søke å tilegne
oss disse på en ærlig måte, og ikke ved
hjelp av tyveri eller bedrag.
6. ETABLER ET RETTSSYSTEM: Rettferdige
domstoler og ærlige tjenestemenn skaper
samfunn som er verdig til å motta G-d sine
velsignelser.
7. RESPEKTER ALLE SKAPNINGER: Spis
ikke kjøtt tatt fra dyr mens de ennå lever.
Vi må ta vare på dyr og ikke mishandle
dem. Denne loven forbyr oss å spise kjøtt
som ble tatt fra et dyr mens hjertet
fortsatt slo.
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De 7
Universielle
Budene
lærer hele verden
om fred, godhet og
vennlighet!

Personer som oppriktig
lever etter og som
oppfyller Torah´ens 7
noahittiske lover blir
gitt en evig belønning.

Et budskap til verden
fra Rabbi Menachem M. Schneerson ("Rebbe"),
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Når våre vismenn skaI forklare hensikten
med skapelsen, sier de at G-d, Essensen av
alt godt, skapte verden fordi Han ønsket å
gjøre godt. Som det sies i Salme 145,
"H-rren er god mot alle, Hans barmhjertighet
omfatter alle Hans gjerninger." Slik det er
naturlig for det gode å gjøre godt mot andre,
så er skapelsen et uttrykk for godhet.
Således, alt som skjer i verden, selv det
tilsynelatende onde, slik som
naturkatastrofer, må nødvendigvis
inneholde det som er forsonende godt.
Tilsvarende, mennesket, som i all hovedsak
ønsker å gjøre det som er godt, har samtidig
en iboende tilbøyelighet mot det som er
ondt. Dette er utelukkende en utforming av
G-d, for å muliggjøre menneskets frie valg.
Det ville vært liten eller ingen verdsetting av
godhet, dersom G-d hadde skapt en verden
som var utelukkende god, uten noen
anstrengelser fra menneskenes side for å
oppnå det.
I den enkeltes kamp med det onde, så bør
tilnærmingen ikke være konfrontasjon. Ved
å vektlegge det som er godt i mennesker og
i verden, og ved å bringe frem det som er
positivt, så vil det som er ondt bli erstattet
av det som er godt. Etterhvert vil det onde
forsvinne helt. G-d skapte en verden hvor
mennesker kan ta frie valg, samtidig ga Han
oss midlene og veiledningen som vi trenger
for å oppmuntres til å velge det gode: en
Guddommelig moralsk lovsamling. Denne
kommer forut alle andre menneskelige
lovsamlinger og er den eneste som har en
tidløs og universell anvendelse i våre
anstrengelser for å skape en god, moralsk
sivilisasjon.

Denne Guddommelige lovsamlingen, kjent
som Noahs 7 Lover, gir en objektiv
definisjon av hva som er “godt” og gjelder
for alle individer. Som vår nylige historie har
bevist, så er en moralitet som tar
utgangspunkt i menneskelige ideer om hva
som er godt, ikke virkelig overbevisende, da
den er relativ og subjektiv. Videre, for lærere
og rettshåndhevere så er det veldig tydelig
at hverken frykt eller trusler om straff evner
å bringe frem en dypere forståelse for
moralsk forpliktelse. Dette kommer kun fra
kunnskap erhvervet gjennom utdannelse
om at det eksisterer et “Øye som ser og et
Øre som hører”, ovenfor Hvem vi alle er
ansvarlige.
Den Noahittiske Loven, bestående av 7
grunnleggende Guddommelige lover, ble
gitt til Noah og hans barn etter flommen.
Denne lovsamlingen skulle sikre Noah og
hans barn, forfedrene til menneskeheten, at
det menneskelige samfunnet ikke igjen
skulle forfalle og bli som en jungel. Lovene som pålegger etablering av domstoler og
forbyr avgudsdyrkelse, blasfemi, mord,
incest, ran og å spise avrevne lemmer fra
levende dyr (grusomhet mot dyr) - er
grunnlaget for all moral. Lover avledet fra
disse 7 omfatter alle sider vedrørende
moralsk oppførsel.
Det er en viktig oppgave å utdanne og
oppmuntre alle mennesker til å overholde
de 7 Lovene. Dagens religiøse toleranse, og
utviklingen mot større frihet, gir oss en unik
mulighet til å forsterke en omfattende
overholdelse av disse lovene. For det er
gjennom å overholde disse lovene, som i og
for seg er et uttrykk for G-d´s godhet, at
menneskeheten er forent og bundet av et
felles moralsk ansvar ovenfor vår Skaper.
Denne enheten fremmer fred og harmoni
blant alle folk.

Hvorfor være et rettferdig individ?
Hvilken forskjell gjør det hva slags
person du er, og hvem bryr seg? Tross
alt, se på alt kaoset i verden i dag. Og
se på alle menneskene som er i verden!
En av vår generasjons store ledere sa at det
gjør en forskjell hvis du er et rettferdig
individ. Det betyr noe og noen bryr seg.
Rabbi Menachem M. Schneerson (“Rebbe”),
fortalte verden at snart kommer den rettferdige forløser Moshiach (den Messias som
nedstammer fra Kong David) slik det er
lovet i 5. Mosebok og de profetiske bøker.
Han oppfordret alle mennesker til å
forberede seg ved å styrke overholdelsen av
de budene som gjelder for dem. For de som
ikke er jøder, betyr dette de 7 Lovene som
ble gitt til Noah og som gjelder for alle hans
etterkommere. For de som er jøder, betyr
dette de budene som gjelder for dem.
Begge settene med bud finnes i Torah´en
og den jødiske Muntlige Tradisjon som ble
gitt av G-d til Moses på Sinai. Den
Guddommelige belønningen for å overholde
de 7 Lovene, å lære alle deres detaljer, og å
oppmuntre til at lovene blir overholdt er en
arv for alle individer. Denne fremgangen vil
bli gjort av alle jøder og ikke-jøder som
arbeider sammen langs disse to veiene i en
ånd preget av vennlighet og godhet.

