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Fjellstøtt - Annerledes Standard

Les Matt 5,17 og ut kapittelet. 

Her er det 6 antiteser «dere har hørt det er sagt, men jeg sier dere …». Bakgrunnen var at 
de lærde i Israel hadde forvridd Skriften, slik at de fikk alt til å passe med eget liv. Jesus satt 
dette på plass igjen. Noen av utsagnene var så vridd, at det ikke står Gamle Testamentet i 
det hele tatt.

Talen tok for seg 3 av disse, og her er noen forklaringer til det:

Matt 5,17-26

Oppfylle = fylle i. Jesus var den som utfylte det som manglet. Den siste ingrediens. Gjorde 
det komplett.

Sint – Orge, seiglivet vrede. Holde vreden varm. Ikke villig til å tilgi eller legge det bak. Det 
dreper relasjonen, og en blir som døde for hverandre

Idiot – Raka, rakker, raka fant. Betyr at du ser den andre som et null. Et menneske uten 
verdi, en som ikke har forstand, som ikke kan tenke. «Midt oppi hodet er det ingen ting, bare 
rundt omkring, bare rundt omkring». Du holder deg borte fra vedkommende, og du prater 
personen ned hver gang navnet kommer opp.

Ugudelige narr – more, derav engelsk moron. Du betraktes som en slyngel, en skurk, 
verdiløs. «om vi bare var kvitt deg».

Så pust ut på et par ting: Vi kan bli sinte på hverandre, men vi må gjøre opp og bli venner 
igjen.

Alle mennesker har en evig, ubeskrivelig verdi for Gud! Bibelen gir en rekke vers på at 
alle har verdi; Formet deg i mors liv, telt alle dine hårstrå på hodet, tegnet oss i sine hender, 
gav sin egen sønn i døden for at vi skulle få leve. 

Andre del av avsnittet handler om å alltid ha oppgjorte relasjoner. Å gjøre opp for deg. Å ikke 
la andre ha noe å utsette på deg.

Bildet er enkelt: betaler du ikke for deg, vil et kredittselskap sende regning, så går det til 
inkasso, så mister du alt … Altså; det blir et oppgjør med en kostnad. Enten gjør du opp for 
deg, eller så sørger noen at oppgjøret kommer, men da med renter.

Jesus sier: Skynd deg! – men vent til talen min er ferdig, vær så snill …

Og når vi leser disse to delene sammen, kan en oppsummere det slik; Ikke gå rundt og se 
ned på andre, ikke snakk andre ned. Vi har mer enn nok med å gjøre opp vår del. 

1. Er det folk du trenger å gi en ny sjanse?

2. Har det vært noen som du har hatt dårlig relasjon med, som du nå har forsont deg med?

3. Er det ting som du trenger å gjøre opp med andre, ting som du må be om unnskyldning 
for? 

4. Fortell og be for hverandre

For bruk i smågruppene i Ytre Randesund misjonskirke



�  

 Smågruppeopplegg - Uke 3+4

Matt 5,33-37 

De skriftlærde trikset og mikset ting til, slik at de selv kunne lyve i ytterste konsekvens. For 
da ville de si at «Jeg sverget jo ikke ved Herren, men ved Jerusalem, og da teller det ikke». 
Jesus er rimelig klar på dette; alt dette er nonsens og tull. En kristen skal være ærlig og til å 
stole på!

Blir du tatt i ed i en rettsak, så sier ikke Jesus at du ikke kan gjøre det. Han sier bare at det er 
helt unødvendig, for du skal uansett være ærlig.

Lever jeg slik at jeg egentlig ikke trenger å lyve, eller må jeg legge om livet?

Matt 5,38-42

Øye for øye – var begrensende straffeutmåling når noe var oppe til sak. Skulle være offentlig 
instans, og ikke privat oppgjør. For i det private blir hevnen fort gjeldende. Noen fariseere 
prøvde å omforme det hele til å kunne gjøres privat, slik at de faktisk fikk sin hevn.

Å slå på høyre kinn – åpen hånd som en ørefik. Ment fornærmende for å framprovosere 
reaksjon eller hevn. 

Kappen også – loven var slik at dersom du tok kappen, måtte du gi den tilbake innen 
solnedgang. Skjorten kunne du beholde. Det Jesus sier er å gi det du har rett på å beholde 
også.

Gå en ekstra mil – ca 1200 meter etter standarden. Romerne tvang gjerne folk til å vise vei. 
Dette var ekstremt provoserende, og frarøvende. Du hjelper motstanderen frem, og du blir 
avbrutt i din egen plan. Jesus sier; når du først er på beina, så lag en treningsrunde av det … 
sånn ca.

Summen er: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode

Del med hverandre om det er noen utfordrende relasjoner du står i, og hvordan du kan 
«vende det andre kinnet til».

Matt 5,43-48

Selve klimakset i bergprekenen kommer her: Det er så radikalt annerledes.

Norge er ikke okkupert, men hvordan står det til mellom deg og naboen din. Trærne til 
besvær? De på jobben som gir deg en tøff dag? Hvordan er det med de andre i familien din 
som …

Fiender trenger ikke å være regimer og land. Vi har et kall til å elske, velsigne, gjøre godt 
mot, så langt det står til oss. La være å ta hevn.

Vår rettferdighet skal overgå de skriftlærde og fariseernes. For vi er kalt til å være fullkomne.

Hvordan er det mulig å være i nærheten av å leve ut dette som Jesus sier i dagens 
avsnitt?

Jesus selv levde slik. Han modellerte det for oss. Vi trenger å koble oss på ved å lese i 
Bibelen, og ved å prate sammen og be for hverandre.

For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig!
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