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Den kristne tro 
er fullverdig som 
barnetro!
Det sentrale innholdet i 
kristendommen er så enkelt 
at man kan forstå det og leve 
trygt i det allerede når man 
er et barn. Lenge før man 
blir konfirmant, kan man lære 
utenat både Herrens bønn, 
Trosbekjennelsen og Budene, 
og man kan forstå hva tekstene 
betyr. Man kan bli vant til 
liturgien i en gudstjeneste slik 
at man kan være med på det 
som skjer. Troslivet er fullverdig 
allerede fra barnsben av. Jeg 
vet ikke av andre religioner 
som setter barnetroen så høyt!
 

Den kristne tro er 
samtidig noe man kan 
vokse mer og mer inn i 
gjennom hele livet!
Paulus skrev en gang noe som 
lett kan misforstås: ”Da jeg var 
barn, talte jeg som et barn, 
tenkte jeg som et barn, forsto 
jeg som et barn. Men da jeg ble 
voksen, la jeg av det barnslige.” 
(1 Kor 13,11). Dette betyr ikke 
at den voksne troen er mer 
fullverdig enn barnetroen her 
i livet. Sammenhengen viser 
at Paulus mener at vi ikke blir 
kristent voksne før i Guds rike 
etter døden. Det er først da vi 
skal legge fra oss det barnslige. 
Men inntil så lenge kan vi leve 
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i barnetroen. Likevel modner 
livet oss på en måte som gjør at 
vi stadig ser nye dybder i den. Vi 
kan vokse mer og mer inn i hva 
den betyr for oss. Voksenlivets 
erfaringer kaster ofte nytt lys 
over troens betydning.

Kristen vekst skjer ofte 
i dybden
Selv om tekstene i Herrens 
bønn, Trosbekjennelsen og 
Budene og i store deler av 
Liturgien alltid vil være de 
samme, kan vi øves opp til 
stadig å sette dem inn i nye 
sammenhenger! Tilsvarende er 
det med de hellige handlingene 
Dåp og Nattverd. Det er det 
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samme som skjer hver gang. 
Men betydningen kan sees på 
fra nye vinkler som kan fordype 
troen. 

Jeg vil i seks små hefter forsøke 
å åpne opp for noen av de 
livsrommene som gamle og 
kjente tekster inviterer oss inn 
i. Hvert hefte vil ha en egen 
pedagogisk hovedinnfallsvinkel. 
Dermed ønsker jeg å gi et 
bidrag til at vi voksne kan vokse 
mer inn i barnetroens dybder. 
Utfordringen er ikke å lære 
stadig nye ting, men å se nye 
dybder i det som vi kan fra før.
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A: Flomlys mot 
kirkebygget

Kirken i Melhus er et praktfullt 
syn, særlig når det er mørkt. 
Den ser ut som en liten 
katedral i stein, og i mørket er 
den opplyst av flomlys fra fire 
kanter. Kirken står på en liten 
høyde, slik at den synes godt 
for alle som kjører forbi. Man 
kan ikke unngå å legge merke 
til kirkebygget, slik det lyser 
i mørket. Det er fristende å 
omskrive et berømt ord fra 
Matt 5,14-16 slik at det passer 
med det vi kan se: ”Kirken 
er verdens lys! En kirke som 
ligger på en høyde, kan ikke 
skjules… Kirkens lys skinner 
utover bygda, slik at mennesker 
kan se dens gode gjerninger, og 
prise vår gode Far i himmelen”. 
Siden jeg er prest i Melhus, er 
det naturlig for meg å se for 
meg den kirken jeg ser så ofte, 
men jeg tror det jeg skriver kan 

passe for de fleste kirkebygg i 
landet.

Dersom man kjører inn på 
parkeringsplassen, parkerer 
bilen og går mot kirken, ser 
man at den også er opplyst 
av tre andre små lys utenfra. 
Det henger ei stor lykt over 
hovedinngangen, og ei lita 
lampe over dørene på hver 
sin side av korpartiet. Dersom 
man er så heldig å komme 
en kveld det er gudstjeneste 
eller konsert, kan man også gå 
inn i et vakkert rom der lyset 
flommer mot en fra mange 
kanter.

Vi kommer ikke inn i et perfekt 
kirkerom. Det er skjemmende 
fuktsprekker i murene. Når det 
blåser sterkt, kan trekken være 
ubehagelig inne. 
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I kuldeperioder klarer man ikke 
å få varmen ordentlig opp. Slik 
sett minner kirkehuset oss om 
hvordan det kan være å høre 
til i en vanlig menighet. Når vi 
er ærlige, må vi medgi at det 
ikke er alle kristne vi går like 
godt sammen med. Det er 
ikke alle samværsformer som 
vi trives like godt med. Overalt 
der mennesker er sammen, blir 
det grunnlag for uenighet og 
konflikter, fordi meninger og 
interesser ofte er ulike. Den 
som er med i et fellesskap, 
må innrette seg etter andre. 
Den som opptrer mer alene, 
kan gjøre som man vil. Det er 
derfor altfor mange som kvier 
seg for å bli en aktiv del av 
fellesskapet i menigheten eller 
på bedehuset.

I dette heftet vil fem flomlys 
rettes mot kirkens liv og 
oppdrag. Flomlysene finner vi i 
Matteusevangeliet, som gjengir 
fem store taler som Jesus holdt. 
Det er ikke så vanlig å lese dem 
i sammenheng, men nå skal 
det skje. Det som Jesus sier i 

disse talene, skal få lyse mot 
det kristne fellesskapet, enten 
det er knyttet til et kirkehus, 
bedehus eller frikirkebygg. Vi 
skal også tenne tre andre små 
lys som utfyller bildet av hva 
kirken er til for i verden. Da 
kan vi se klarere hvilke store 
oppgaver kirken har, og hvor 
viktig det er at vi står sammen 
om å løse dem. Det blir også 
klarere hvorfor det er så 
passende å se for seg kirken 
som en lysende bygning midt i 
en mørk omverden. Jeg velger 
å bruke kirkehuset som bilde, 
selv om jeg tenker på alle typer 
fellesskap der kristne kommer 
sammen.
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Pedagogen Matteus
Det er snart gått 2000 år siden 
Jesus vandret omkring i Israels 
bygder. Han brukte tiden både 
til å helbrede og forkynne. 
Han forkynte både om Guds 
kjærlighet til mennesker, og om 
Guds vilje for hvordan livet 
skulle leves. Dessuten hadde 
han mye å si om den kirken 
som han skulle grunnlegge. 
Han gjorde det om og om 
igjen, stadig på nye steder og 
med nye tilhørere. Han varierte 
sikkert både på ordlyd og 
innfallsvinkel. I tillegg hadde han 
samlinger med de tolv disiplene 
sine. De satt sikkert sammen i 
en ring slik det var vanlig for 
rabbier og disipler på den tiden. 
De brukte nok tiden både til 
samtaler og til å lære viktige 
hovedutsagn utenat. Det var 
om å gjøre for disipler å kunne 
videreføre sin mesters lære på 
en så korrekt måte som mulig. 

En av disse disiplene het 
Matteus. Han var tidligere toller, 
og forteller selv at Jesus kom 
til tollboden hans en dag og sa: 
”Følg meg!” Da reiste han seg og 
fulgte Jesus (Matt 9,9). Han ble 
en av Jesu tolv mest betrodde 
menn (Matt 10,3), og fulgte 
ham tett gjennom kanskje tre 
års virke. Et av evangeliene i 
Det nye testamente har fått 
navn etter ham. Det er ingen 
avgjørende grunn til å tro noe 
annet enn at det skyldes at han 
har skrevet det, enten selv, eller 
med hjelp fra de disiplene som 
han måtte ha knyttet til seg.
 
Enhver som skriver ei bok, har 
en stor utfordring i både å 
velge ut stoff og velge hvilket 
perspektiv man vil sette 
stoffet inn i. De fleste mener 
at Matteus har vært en svært 
dyktig pedagog i så måte. Det 
hadde nok vokst fram en 

B: Fem flomlys fra 
Jesus
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tradisjon i måten man fortalte 
Jesusfortellingen på når man 
skulle gjøre det i hovedtrekk. 
Antakelig er Markusevangeliet 
et viktig eksempel på det, 
og sannsynligvis har Matteus 
hatt en skriftlig versjon av 
det, for han holder seg til det 
tradisjonelle opplegget. Men 
så kunne det variere hvor mye 
av Jesustalene man tok med. 
Markusevangeliet har få av 
dem. Både Matteus og Lukas 
har adskillig flere, noen av dem 
er felles, andre ulike. Noen 
ganger har de svært lik ordlyd, 
andre ganger ser vi ulikheter. 
Det er naturlig at det er slik, 
for Jesus sa sikkert det samme 
mange ganger med ulik ordlyd 
og i ulike sammenhenger. 
Matteus kunne ikke gjengi alle 
variasjoner, han måtte velge sin 
ordlyd ut fra sitt perspektiv.
 
Jeg er overbevist om at 
kirketanken har vært viktig 
for Matteus når han valgte 
ut hva han ville gjengi av 
Jesusordene. Han er den som 
tydeligst får fram slike Jesusord, 

og han setter dem inn i en 
gjennomtenkt sammenheng. 
Hos ham blir det svært tydelig 
hva Jesus mente at det kristne 
fellesskapet skulle være i 
verden. Vi kan altså ikke lytte til 
hva Jesus sa om det ”live”. Men 
vi kan lytte til hvordan en av 
hans mest betrodde menn har 
oppfattet hva han mente. Det 
er ingen gode grunner til å tro 
at han har misforstått.
 
Derfor vil jeg i dette heftet 
konsentrere meg om det 
som de fem store talene i 
Matteusevangeliet framhever. 
Mange bøker er blitt skrevet 
om kirketanken i hele Det nye 
testamente, slik at også Lukas, 
Paulus og andre får komme 
til orde. Men i dette vesle 
heftet kommer vi langt nok 
ved å studere Jesu store taler 
i Matteusevangeliet. La meg 
begrunne hvorfor jeg tror at 
det kan føre oss til kjernen av 
saken.
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Det starter med en 
antyding
Matteusevangeliet starter med 
å legge grunnlaget for Jesu 
offentlige virke som omreisende 
predikant. I tur og orden får vi i 
de fire første kapitlene høre om 
Jesu ættetavle, fødsel, flukten til 
Egypt, døperens framtreden, samt 
Jesu dåp og fristelse. Så begynner 
Jesus sin gjerning med å forkynne 
at himmelriket er kommet nær 
(4,12-17), og han reiser omkring 
i hele Galilea der ryktet om 
ham fører til at han samler store 
folkemengder (4,21-25).
 
Mot slutten av denne rekken 
av begivenheter, setter Matteus 
inn to små fortellinger som har 
et annet fokus: Jesus kaller to 
brødrepar til å følge seg (4,18-22). 
Da bruker han bestemte uttrykk 
som antyder hvilken oppgave de 
skal få: 

Først sier Jesus: ”Følg meg”. Da 
bruker han et uttrykk som er 
typisk for forholdet mellom en 
lærer og hans elever på den tiden. 
En disippel skulle nemlig ikke bare 

lære teori fra sin lærer, men også 
følge med ham slik at han kunne 
lære av mesterens liv. To vanlige 
brødrepar blir altså kalt til å bli 
med i Jesu fortrolige disippelkrets. 
 
Dernest sier Jesus: ”Jeg vil gjøre 
dere til menneskefiskere”. Vi 
finner et liknende uttrykk i Jer 
16,16-21, der fiskere sendes 
ut over hele verden for å fiske 
mennesker inn til et møte med 
Gud som innebærer både dom 
og frelse. Jesus antyder dermed 
også et verdensvidt oppdrag for 
disiplene sine. Vanlige fiskere blir 
altså kalt til å bli menneskefiskere.

Det slutter med en 
befaling
Når vi kommer til slutten av 
evangeliet, blir alt mye tydeligere. 
Da står Jesus fram med en befaling 
som på mange vis oppsummerer 
det som er fortalt tidligere. 
Dersom vi setter teksten opp 
i en spalte, kan vi i sidespalten 
markere ut sju hovedtemaer 
(det andre og fjerde temaet 
framkommer 2 ganger hver):
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16Men de elleve disiplene dro til Gali-
lea, til fjellet der Jesus hadde sagt han 
ville møte dem. 

17Og da de fikk se ham, falt de ned 
og tilba ham; 

men noen tvilte.

18Da trådte Jesus fram og talte til 
dem: «Jeg har fått all makt i himmel-
en og på jorden.

19Gå derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler:

Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn 

20og lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere. 

Og se, jeg er med dere alle dager 

inntil verdens ende.»

1: De tolv disiplene (minus 
Judas) framstår som en veletablert 
gruppe. De er kimen til et nytt folk 
i verden.

2: De foretar en liturgisk handling: 
Knelende tilbedelse.

3: De har svakheter, for noen av 
dem tvilte.

4: Jesus sier at han har all makt.

5: De får som oppdraget å gjøre 
folk over hele verden til disipler, 
slik som de selv er det.

2: Det skal skje ved en liturgisk 
handling; Dåp.

6: Det skal også skje ved en kate-
ketisk tjeneste: De skal lære å hol-
de Jesu befalinger.

4: Jesus vil være med den med sin 
makt.

7: Oppdraget skal utføres i  
tidsrommet før historiens slutt.



12

Det er det femte temaet som 
angir det store hovedoppdraget. 
Jesus påbyr dem å gjøre alle 
folkeslag til disipler, og derfor 
kaller vi ofte denne teksten 
misjonsbefalingen. 

Dette oppdraget skal utføres 
på to måter: De skal foreta 
både dåp og opplæring. Dåpen 
skal skje i den treene Guds 
navn, og det forutsettes nok 
at det skjer ved bruk av vann. 
Opplæringen skal sikte mot 
at man lærer å holde alt det 
som Jesus har befalt. Denne 
setningen peker nok mot de 
Jesusordene som står tidligere 
i evangeliet, der vi finner hele 
655 vers med Jesusord av ulik 
art: 371 av dem er samlet i fem 
store taleavsnitt, mens 284 av 

dem er spredt rundt omkring 
i ulike småtaler og fortellinger. 
Alle disse Jesusordene er 
viktige, men av plasshensyn vil 
jeg i dette heftet konsentrere 
meg om de fem hovedtalene. 
Det er nemlig slik at alle 
versene i disse talene kan 
tilordnes et eller flere av de sju 
hovedtemaene i tekstboksen 
på forrige side.

De fem store talene
Fem ganger i evangeliet finner vi 
en formulering som på litt ulikt 
vis er slik: ”Da Jesus hadde fullført 
denne talen ” (5,28; 11,1; 13,53; 
19,1; 26,1). Foran finner vi fem 
store taleavsnitt som opptar hele 
9 kapitler. Den første og siste talen 
er de lengste med tre kapitler 
hver, mens de tre talene i midten 

Kap 5-7

BERG-
PREK-
ENEN

8-9

Kap 10

UTSEN-
DELSES-
TALEN

11-
12

Kap 13

LIGNEL-
SES-
TALEN

14-
17

Kap 18

DISIP-
PEL- 
TALEN

19-
22

Kap 23-25

VE-TALEN 
OG ENDE-
TIDSTALEN
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har et kapittel hver. I mellom dem 
finner vi ulike Jesusfortellinger 
i tolv kapitler. Vi kan sette 
det opp som vist nedenfor. 

Det er påfallende at de 
fleste Jesusordene er samlet 
på denne måten. Det er 
tydelig at femtallet er viktig 
for Matteus, og det er lett 
å tenke seg til grunnen: 
Jødefolkets hovedgrunnlag 
var fem Mosebøker. Nå skal 
Jesus etablere et nytt folk, 
og deres grunnlag skal være 
fem Jesustaler. Derfor kan 
vi forvente at de viktigste 
temaene for en kristen kirke 
blir betont i disse avsnittene. 
Talene skal altså være som fem 
flomlys for oss, slik at vi kan se 
tydeligere hva kirkens liv og 
oppdrag består i 

Egentlig består avsnittene av 
seks taler, ikke fem. Det er 
nemlig slett ikke sikkert at 
Matteus har tenkt at Ve-talen i 
kap 23 skal høre sammen med 
Endetidstalen i kap 24-25. Det 
kan gis gode grunner for at  
Ve-talen er konklusjonen på det 
store oppgjøret han har med 
fariseerne og de skriftlærde i 
kap 21-22. Men det ser ut til 
å være en glidende overgang 
mellom de siste to talene: Jesus 
forlater tempelet, setter seg 
på Oljeberget og fortsetter 
tematikken fra slutten av Ve-
talen (24,1-3). Uansett hva 
Matteus måtte ha tenkt, så 
finnes det fem taleavsnitt i 
evangeliet slik det foreligger 
for oss. Dermed kan vi se 
også de siste to talene som en 
enhet, fordi vi vil ha med oss 
det viktige innholdet i kap 23. 
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Særpreget i de fem talene: 
Vi kan lese disse talene som ord til oss i 
dag. Jesus rettet dem til disiplene første 
gang, men når han i misjonsbefalingen 
sier at de har som oppdrag å gjøre 
andre til disipler, er det rimelig å anta at 
det som ble sagt til de første disiplene, 
også skal gjelde de nye disiplene. Slik 
har nok Matteus tenkt når han skrev: 
Dette er gyldig for de menighetene jeg 
kjenner. Nesten alt som står i talene er 
så generelt formulert, at vi uten vansker 
kan anvende det også på oss, for vi er de 
nye disiplene i Jesu kirke.
• Bergprekenen (kap 5-7 med 111 vers) 
er nok den mest kjente av disse talene. 
Den åpner med å svare på spørsmålet 
om hvem som kommer inn i Guds rike, 
og fortsetter med å si mye om hvordan 
kristne skal leve i verden. Dermed 
blir talen en viktig håndbok for praktisk 
kristenliv.
• Utsendelsestalen (kap 10 med 40 vers) 
er knyttet til en helt bestemt situasjon: 
Nå skal disiplene begynne å reise 
som forkynnere på egen hånd. De får 
instruksjoner om hva de skal gjøre, og de 
forberedes på at de vil møte motstand. 
Dette er på en måte den første 
misjonærhåndboka som inneholder mye 
som er viktig også for senere misjonærer.

• Lignelsestalen (kap 13 med 50 vers) viser 
hvordan Jesus forkynner om himmelriket 
i form av liknelser. Noen av dem blir også 
forklart spesielt for disiplene. Dermed 
blir denne talen en liten forkynnerhåndbok 
for både utadrettet forkynnelse og 
innadrettet undervisning.
• Disippeltalen (kap 18 med 35 vers) viser 
hvordan disiplene skal leve sammen: 
De skal ha spesiell omsorg for ”de 
minste” og de skal tilgi hverandre på 
en raus måte. Dermed blir denne 
talen en liten håndbok for menighetslivet. 

Det siste taleavsnittet består  
altså av to ulike taler:
• I Ve-talen (Kap 23 med 38 vers) holder 
Jesus fram de skriftlærde og fariseerne 
som eksempler på hvordan man ikke skal 
leve, både med advarsler og domsord. 
Kanskje kan vi kalle denne talen for en 
liten bok til selvransaking, fordi den setter 
lys på en livsholdning vi må unngå.
• Endetidstalen (kap 24-25 med 97 vers) 
setter fokus på hva som skal skje når de 
siste tider kommer. Den retter blikket 
framover mot historiens slutt, slik at 
kristne disipler formanes til å være våkne 
og rede når Jesus kommer igjen. Talen er 
en liten framtidsbok som skal kaste lys 
over hvordan det er viktig å leve her og nå. 
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De tre små kirkeordene
Vi finner over 280 Jesusord 
også i fortellingene mellom og 
etter talene. Når det gjelder 
kirketanken, er det særlig tre 
avsnitt som framhever seg 
som særlig viktige, og derfor 
bør det som står i talene 
utfylles med det som står i 
Kirkeordet i 16,13-19, i teksten 
om Nattverdmåltidet i 26,20-29 
og i teksten om Det siste 
møtet i 28,16-20.  Det er på 
liknende vis som med Melhus 
kirke: Kirkebygget blir ikke bare 
opplyst av store flomlys, men 
også av tre små lamper over 
hver av inngangdørene.

Tre forbilder
I den midterste talen forteller 
Jesus sju lignelser. I tre av 
lignelsene gir han oss forbilder 
på hvordan han ønsker at vi 
skal ta imot det han sier.

I den første liknelsen forteller 
han om en såmann som gikk ut 
for å så. Når han sådde, falt noe 
på veien, noe på steingrunn, 
noe blant tornebusker, og noe 

i god jord. Det var bare det 
siste kornet som bar frukt 
(13,3-9). Når Jesus forklarer 
lignelsen, forstår vi at Jesus selv 
er såmannen, som sår ”ordet 
om riket”. Det blir tatt imot 
på ulikt vis: Noen skjønner det 
ikke. Andre tar imot, men faller 
fra når de møter motgang. 
Noen lar livets bekymring og 
rikdommens bedrag kvele 
ordet. Forbildet kommer til sist: 
”Det som blir sådd i den gode 
jorden, det er den som hører 
ordet og forstår det. Han bærer 
frukt!” (13,18-23). Dermed har 
vi fått et forbilde på hvilken 
holdning Jesus forventer av oss: 
Han forventer at vi skal lytte til 
det han sier, lytte så godt at vi 
forstår det, og dernest lar det 
få følger for måten vi lever på. 
Da skal frukten i livet vårt bli 
overveldende stor.

Mot slutten av talen møter 
vi to personer som blir så 
overveldet av rikdommen de 
oppdager i kristentroen, at de 
selger alt de eier for å kunne 
eie den: ”Himmelriket er likt en 
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skatt som var gjemt i en åker. 
En mann fant den, dekket den 
til igjen, og i sin glede gikk han 
bort og solgte alt han eide, og 
kjøpte åkeren. Himmelriket 
er også likt en kjøpmann som 
lette etter fine perler. Da han 
fant en særlig verdifull perle, 

Lesetips:
Det går an å lese dette heftet i to omganger. Første gang kan man 
lese gjennom for å få en oversikt over helheten. Dernest kan 
man lese mer grundig med tid til ettertanke over det som står 
i Jesusordene. Jeg innleder nemlig mange avsnitt med å liste opp 
de bibelversene som er aktuelle. Da kan man legge fra seg heftet 
og lese sakte gjennom disse tekstene i Bibelen først, og så vende 
tilbake til heftet for å se hva jeg skriver om dem. Hvis det er noe 
som blir til ekstra ettertanke, kan man slå opp bibelstedene på nytt. 
Jeg håper derfor at alle henvisningene ikke er til for stor ergrelse 
for en leser, for de er ment som hjelp til fordypelse for den som vil.

Det viktige i dette heftet er ikke å tolke versene i hver av de fem 
talene i den rekkefølgen de kommer der. Det viktige er at talene får 
belyse et og et tema om gangen. Det gjøres ved at vers fra talene 
hentes fram snart herfra og snart derfra i den rekkefølgen som 
gjør at de belyser saken best. Det er ikke så viktig om Jesusordene 
kommer fra den eller den talen. Det viktige er hvordan de framhever 
kirkens liv og oppdrag. Dessuten er det viktig at når heftet er lest til 
endes, så har alle versene fra talene kommet med sitt bidrag minst 
en gang.

gikk han bort og solgte alt han 
eide, og kjøpte den” (13,44-46).  
Når Jesus taler til oss, peker 
han mot det som er aller mest 
verdifullt i livet. Da ønsker han 
at vi skal satse alt på å ta det til 
oss og leve etter det.
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1: Vi er det nye folket med den nye loven

Det siste Jesus gjorde før han for opp til himmelen, var 
å ha en spesiell samling med disiplene sine. De fikk altså 
spesialbehandling fordi de utgjorde en helt særegen gruppe 
mennesker i verden. Når vi nå for første gang skal tenne tre 
av de fem flomlysene mot kirkens liv, skal vi særlig se etter hva 
Jesus sier om disiplenes betydning i verden. 

Vi skal se på følgende tekster, til sammen 118 vers:
   • Bergprekenen: 5,1-48; 7,13-14.24-27
   • Utsendelsestalen: 10,1-6.23
   • Ve/endetidstalen: 23,13-33; kap 25

I tillegg skal vi tenne de små
dørlampene fra
   • Kirkeordet i 16,16-18 og
   • Nattverdmåltidet i 26,26-28.

C: Sju hovedtrekk 
ved kirkens liv

GUDS
NYE
FOLK
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Jesus skiller disiplene 
ut som egen gruppe
Det er påfallende hvordan 
Jesus bevisst skiller disiplene ut 
som en egen gruppe. Før han 
starter Bergprekenen, står det: 
”Da Jesus så folkemengden, 
gikk han opp i fjellet. Der satte 
han seg, og disiplene samlet 
seg om ham” (5,1). Jesus har 
altså disiplene som nærmeste 
tilhørerkrets, men etter talen 
forstår vi at folkemengden 
også har stått så nær at de 
har hørt hva han sa (7,28). 
Lignelseskapitlet er lagt opp 
som en blanding av det Jesus 
sa offentlig til alle, og det som 
han bare forklarte for disiplene 
sine (13,10 og 36). Disippeltalen 
har bare disiplene som 
tilhørergruppe, mens det siste 
taleavsnittet er todelt: Ve-talen 
i kap 23 holdes i offentlighet, 
mens Endetidstalen i kap 24-
25 bare har disiplene som 
tilhørere.

En hovednøkkel til å forstå 
grunnen til dette får vi i 
forkant av Utsendelsestalen: 

Der understrekes det at 
antallet disipler er tolv, og vi får 
presentert dem ved navn i tur 
og orden (10,1-4). Det tallet er 
neppe tilfeldig valgt. Det gamle 
gudsfolket bestod nemlig av 
etterkommerne etter Jakobs 
tolv sønner, og de kunne bli 
kalt tolvstammefolket. Nå kan 
det se ut til at Jesus vil fornye 
tolvstammefolket på et nytt 
grunnlag.

Jesus som den nye Moses 
Det er påfallende at den første 
talen starter med ni høytidelige 
velsignelser (5,3-11), mens det 
siste taleavsnittet starter med 
åtte saftige ve-rop (23,13-33). 
Dette ligner på den måten 
som Mosebøkene avsluttes 
på: Der finner vi nemlig tolv 
forbannelser over dem som 
bryter loven (5 Mos 27,15-
26), seks velsignelser over dem 
som holder den (28,3-6), og 
velsignelser over folket stamme 
for stamme (5 Mos 33).

Et annet påfallende trekk er 
hvordan Jesus stiller tilhørerne 
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på valg mot slutten av disse to 
talene: De må velge mellom 
to veier (7,13-14), de må 
velge mellom å bygge på fjell 
eller sand (7,24-27), og de 
må velge å ha lys i lampene, 
bruke talentene sine og gjøre 
godt mot nødlidende (kap 
25). I alle disse tilfellene er 
det et valg mellom frelse eller 
fortapelse. Slik er det i slutten 
av Mosebøkene også: Moses 
stiller folket på valg mellom liv 
og død (5 Mos 30,15-20).

I starten av Bergprekenen blir 
det klart at Jesus overbyr det 
som står i Moseloven. Han 
siterer både det femte, sjette og 
sjuende budet, og avløser dem 
med strengere bud (5,21-37). 
Dessuten siterer han hevntanken 
fra 2 Mos 21,24 og erstatter 
det med et grensesprengende 
nestekjærlighetsbud (5,38-48). 
Jesus framstår altså som en ny 
lovgiver som vil avløse Moses. 
Han krever en rettferdighet av 
sine disipler som langt overgår 
den som jødenes skriftlærde og 
fariseere praktiserer (5,20).

Jødefolket på Jesu tid hadde 
Moseloven som sitt viktigste 
felles grunnlag. De var åpne for 
at jøder kunne tro mye ulikt 
om mange ting, men alle måtte 
følge Moselovens forskrifter. De 
hadde fått i oppdrag fra Gud 
å leve midt i en mørk verden 
på en måte som tiltrakk seg 
hedningers oppmerksomhet, 
slik at de ville ønske å dras inn i 
det jødiske fellesskapet. De var 
stolte over å være Lovens folk 
midt i en lovløs verden.

Men nå vil Jesus gi disiplene et 
nytt grunnlag, for nå skulle et 
nytt gudsfolk dannes i verden. 
Nå er det kirken som er 
jordens salt og verdens lys, slik 
at menneskene ”kan se de gode 
gjerningene dere gjør, og prise 
deres Far i himmelen” (5,13-
16). Legg merke til at Jesus 
bruker presensformen: Kirken 
er salt og lys. En kristen hører 
altså til i et stort Gudsfolk som 
har en viktig oppgave i verden, 
mye viktigere enn den som 
jødefolket hadde fått.
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Det er ikke slik at Jesus feier 
til side alt som det gamle 
gudsfolket stod for, og starter 
noe helt nytt. Han sier : ”Jeg er 
ikke kommet for å oppheve, 
men for å oppfylle” (5,17). Han 
advarer mot å oppheve et 
eneste av de minste budene i 
GT, for de skal holdes og man 
skal lære andre å gjøre det 
samme (5,19). Kirken skal altså 
videreføre den samme Guds 
vilje som jødefolket hadde. 
Men nå skal det skje med en 
fordypet innsikt i hva som har 
vært viktigst helt fra starten av, 
men som man inntil nå ikke 
hadde forstått på rett måte. 
Derfor dreier det seg i mange 
tilfeller om en nytolkning av 
det som står skrevet.

Den nye klippen og det 
nye måltidet
Det er i kirkeordet i 16,18 at 
det greske ordet for kirke, 
ekklæsia, dukker opp for første 
gang. Jesus sier nå uttrykkelig 
at han vil bygge en kirke. Da 
bruker han et ord som i gresk 
miljø brukes om en politisk 

sammenkomst av borgere, 
en folkeforsamling. I Det 
gamle testamente brukes det 
om Israelsfolket som samles 
foran Herrens ansikt, særlig til 
høytider i tempelet (1 Kong 
8,14.22.55). Nå brukes ordet 
altså om en kristen kirke, for nå 
er det ikke lenger tempelklippen 
i Jerusalem som er det sentrale 
midtpunktet. Den nye klippen 
er den bekjennelsen som 
Peter kommer med, nemlig 
at Jesus er Messias og den 
levende Guds sønn (16,16-18). 
Tempelklippen i Jerusalem har 
fått sin avløser.

Det er i nattverdsalen på 
skjærtorsdag at dette nye 
gudsfolket grunnlegges 
(Matt 26,26-28). Det gamle 
Israelsfolket ble grunnlagt etter 
at Moses hadde fått de ti bud. 
Da fortelles det at folket ble 
stenket med blod, og deretter 
fikk 70 av Israels eldste møte 
Gud på Sinai-fjellet, der de tok 
del i et måltid, spiste og drakk (2 
Mos 24,1-11). På skjærtorsdag 
gir Jesus to av elementene 
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i påskemåltidet en ekstra 
betoning, nemlig det usyrede 
brødet og det tredje vinglasset. 
Nå knyttes disse til hans lidelse 
og oppstandelse. Dermed 
skaper Jesus grunnlaget for et 
nytt sakramentalt måltid som 
drar kirkens medlemmer inn i 
et fellesskap med den levende 
Jesus. Det nye gudsfolket får 
altså sitt nye rituelle måltid. En 
viktig forskjell er at dette ikke 
var en engangshendelse, men 
noe som stadig skal gjentas i 
den kristne kirke. Det er heller 
ikke forbeholdt noen få av 
lederne i kirken, men det er 
selve hjerteslaget for alle i det 
nye fellesskapet.

Tre stadier
Det nye gudsfolket vokste fram 
i tre etapper: 
•  Jesus begynte med tolv 
disipler som dannet kjernen. 
De skulle være åndelige 
”fedre” for det nye folket, på 
tilsvarende vis som Jakobs tolv 
sønner ble ansett som fedrene 
for det gamle folket.

•  Disiplene ble så sendt ut i 
Israel med følgende beskjed: 
”Ta ikke veien til hedningene, 
og dra ikke inn i samaritanenes 
byer. Gå heller til de bortkomne 
sauene i Israels hus” (10,5-6). 
Mens Jesus vandret omkring i 
landet, var altså hovedoppgaven 
å kalle så mange som mulig av 
det gamle gudsfolket til å bli 
med i det nye. Jesus sendte 
disiplene ut for å bidra til at 
folket omvendte seg. Den 
oppgaven står fremdeles ved 
lag, for Jesus sier at de ikke skal 
bli ferdig med byene i Israel 
før Menneskesønnen kommer 
(10,23).
•  Det var først i Jesu siste ord at 
den tredje etappen startet: Fra 
og med oppstandelsen skulle 
blikket rettes også mot resten 
av verden, slik at mennesker fra 
alle folkeslag skulle kalles til å 
bli med. Det er denne tredje 
etappen vi er med på. Vi hører 
til i en kirke med et verdensvidt 
sikte.
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Jesus forutsetter en 
gruppe
Som moderne nordmenn lever 
vi i en kultur som har lett for å 
tenke individuelt: Det er jeg og 
mitt eget liv som er det viktigste. 
Jesus, derimot, forutsetter at 
kristne hører med til en gruppe. 
Det ser vi på måten han bruker 
pronomener på, når han tiltaler 
de som hører.

Når vi i Bergprekenen, 
Utsendelsestalen og 
Disippeltalen ser bort fra 
lignelsene og fra versene som 
omrammer talene, står vi tilbake 
med 150 vers. Jesus bruker 
titalen ”dere” i 91 av dem, og 
omtaler et flertall ”de” i 15 av 
dem. Når han innimellom slår 
over i ”du”-avsnitt (22 vers) eller 
”den som”-avsnitt (20 vers), er 
det så å si alltid i rammen av 
et avsnitt som begynner med å 
tiltale en gruppe. Han henvender 
seg altså fortsatt til en gruppe, 
men bruker entallsform for 
å gjøre tiltalen mer personlig 
eller eksempelet mer levende. 
Typisk er starten av kap. 7 der 

Jesus åpner med å si: ”Døm ikke, 
for at dere ikke skal bli dømt” 
(v1). Så henvender han seg mer 
inntrengende: ”Hvorfor ser du 
flisen i din bros øye… ta først 
bjelken ut av ditt eget øye!” 
(v3.5)

Lignelsestalen er spesiell, men 
også der er de få tiltalene i 
”dere”-form. I Ve-talen er det 
på samme vis: De versene som 
ikke dømmer de skriftlærde, er 
i ”dere-”-form.  I Endetidstalen 
er det mest lignelser og 
framtidsbeskrivelser, men også 
der kommer det i kap. 24 jevnlige 
henvendelser til tilhørerne i 
”dere”-form.

Vi som lever i en individualistisk 
kultur bør merke oss at til og 
med Jesu språkbruk peker mot 
at han forutsetter at vi hører til 
i et fellesskap. Dersom vi skal 
makte å leve som Guds nye folk 
i verden, så trenger vi støtte og 
oppmuntring fra hverandre!
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Taler og fortellinger
Nå forstår vi enda bedre hvorfor 
Matteus samler de viktigste 
Jesusordene i fem lange taler. Han 
visste hvor mye Mosebøkene betydde 
for jødisk fromhet. Han visste hvordan 
hver eneste jødiske gutt ble grundig 
informert om innholdet i dem helt fra 
barnsben av. De var hovedveiviseren 
gjennom livet. Nå skal de få en 
erstatning som er like viktig for kristne.
Mosebøkene består imidlertid ikke 
bare av lovstoff. De inneholder også 
mye fortellingsstoff om det som 
skjedde helt fra Skapelsen av til 
slutten av ørkenvandringen. Vi kan se 
at Matteus begynner og slutter på en 
måte som ligner på dette:
• I 1 Mosebok 1-11 finner vi mange 
ættetavler som leder opp til Abraham. 
Matteus åpner med en ættetavle som 
leder fra Abraham til Jesus.
• I 2 Mosebok 1-14 får vi høre om 
befrielsen av folket fra slaveriet i Egypt. 
Matteus bruker kap 2 på å fortelle at 
Jesus havnet som flyktning i Egypt og 
vendte tilbake derfra.
• I 5 Mosebok 31-34 får vi høre 
om hvordan Moses tok høytidelig 
avskjed med folket og innsatte Josva 
som sin etterfølger, før han døde 

på et fjell. Matteus slutter også sin 
fortelling med at Jesus overdrar 
ansvaret til disiplene sine på et 
fjell, før han tas opp til himmelen. 
Noen har derfor ment at vi kan dele 
hele evangeliet inn i fem deler, der 
hver del har en blanding av talestoff 
og fortellingsstoff på tilsvarende vis 
som Mosebøkene har det. Men ingen 
har funnet klare avsnittsdeler som kan 
begrunne det på en overbevisende 
måte. Det skyldes nok at det allerede 
fantes en måte å fortelle Jesushistorien 
på som ikke passet med en slik 
femdeling.

Derfor er det nok samlingen av 
Jesusord i fem taleavsnitt som er 
det viktigste grepet Matteus gjør 
for å skape det kristne alternativet 
til Mosebøkene. Det betyr ikke at 
de 280 versene med Jesusord ellers 
i evangeliet er uviktige. Men når vi 
har tatt med oss de tre viktigste 
kirkeordene i tillegg til talene, så har 
vi fått med oss 60% av Jesusordene 
hos Matteus. De ordene som da ikke 
blir med, gir ikke noe avgjørende nytt 
når det gjelder kirketanken, men de 
utfyller heller de hovedtrekkene som 
kommer fram i talene.
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2: Vi satser globalt

Det er store dimensjoner over det oppdraget som disiplene 
fikk på fjellet den siste avskjedsdagen. De er elleve små menn 
som står rundt Jesus, og noen av dem tvilte. Likevel sier Jesus til 
dem: ”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler”. Den gangen 
må oppdraget ha virket helt uoverkommelig. I dag, derimot, 
når den kristne kirke teller over to milliarder døpte, forstår 
vi at oppdraget faktisk er mulig å realisere. Når vi nå tenner 
flomlysene igjen, er det forvarslene om dette oppdraget som 
skal lyssettes. 

Det er bare 13 vers som handler om det, men de forbereder 
misjonsbefalingen.
 • Bergprekenen: 5,13-16, (7,6)
 • Lignelsestalen: 13,31-32.47. 
 • Endetidstalen: 24,14.31; 25,31-33.

GLOBAL

Antydninger i kap 5 og 13
Jesu hovedoppdrag fram 
til korsdøden var å kalle 
Israelsfolket til omvendelse. 

Derfor finner vi ikke klare 
utsagn om hedningemisjon 
fra denne tiden. Jesus gjorde 
imidlertid to unntak som små 
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foregripelser : Han helbredet 
både tjenestegutten til en 
offiser i Kapernaum (8,5-13) 
og datteren til en kanaaneisk 
kvinne (15,21-28).

I starten av Bergprekenen 
antyder Jesus likevel kirkens 
verdensvide betydning. Han 
sier at kirken skal være jordens 
salt og verdens lys (5,13-15). 
Oppdraget er å la kirkens lys 
”skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerningene 
dere gjør, og prise deres Far i 
himmelen” (5,16).

I Lignelsestalen antydes det 
samme når vi får høre om en 
kirke som starter som et lite 
sennepsfrø, men som vokser 
med så stor kraft at det blir 
”større enn andre hagevekster, 
så det blir til et tre, og 
himmelens fugler kommer og 
bygger rede i greinene på det” 
(13,31-32). Vi får også høre at 
himmelriket er ”likt en dragnot 
som ble satt i sjøen og fanget 
fisk av alle slag” (13,47).

Klarere tale i kap 25
I Endetidstalen sies det med 
rene ord at ”evangeliet om riket 
skal forkynnes i hele verden til 
vitnesbyrd for alle folkeslag, og 
så skal enden komme” (24,14). 
Når Jesus har kommet igjen, så 
skal ”han sende ut sine engler, 
og de skal samle hans utvalgte 
fra de fire verdenshjørner, fra 
den ene enden av himmelen 
til den andre” (24,31). Når 
den siste domsdagen kommer, 
skal Jesus ”sitte på sin trone i 
herlighet og alle folkeslag skal 
samles foran ham” (25,31-32). 
Blant alle disse folkeslagene 
skiller han så ut de sauene som 
hører til i kirken.

Kirkens hovedoppdrag
Selv om dette temaet har få 
vers, drister meg til å kalle dette 
for kirkens hovedoppdrag, for 
det framheves så tydelig i Jesu 
siste møte med disiplene. Jesu 
12 disipler var den første vesle 
gruppen i en bevegelse som 
aldri skal stoppe. Kirken skal 
vokse både i størrelse og antall, 
fra generasjon til generasjon, 



26

fra det ene kontinentet til det 
andre. Det er dette alle kristne 
er kalt til å være med på.

Det gamle gudsfolket kunne 
aldri erobre verden på 
tilsvarende måte som den 
kristne kirken kan klare det. 
Det er to hovedgrunner til det.
• Jødene tenkte ”Kom hit”. De 
satset på å leve så godt blant 
hedningene at de ble tiltrukket 
av livsstilen deres og av seg 
selv ville komme til dem for 
å tro på deres Gud. Kristne 
tenker: ”Gå ut”. Vi er offensive 
med et budskap som vi gjerne 
vil dele med andre i alle slags 
sammenhenger.
 • Jødene la vinn på å leve etter 
Moselovens mange bud og 
regler, og mange av dem virker 
svært unaturlige for andre 
folkeslag. Kristne legger vinn på 
å leve etter Jesu befalinger, og 
det er en livsstil som har så få 
bud at den har en helt annen 
mulighet til å kunne tilpasses 
nye kulturelle rammer.

Misjonsarbeid  
evangelisering og
trosopplæring
Når vi tenker globalt, kaller vi 
dette oppdraget for misjon.  
I vår tid driver verdens kirker 
dette på en svært målrettet 
og intens måte. Kristne fant 
sammen i misjonsforeninger 
fra midten av 1800-tallet, slik 
at dette arbeidet skjøt fart. 
Verdens kirker begynte å legge 
strategier sammen fra og med 
møtet i Edinburgh i 1910, slik 
at arbeidet kunne vokse på en 
målrettet måte. Ingen av oss 
kan forkynne budskapet over 
hele verden på egen hånd. 
Men sammen kan vi fordele 
oppgaver slik at vi kan oppnå 
mye.

Samtidig er det viktig at kirken 
også satser i det lokalmiljøet 
det er en del av. Der bor 
det også folk som skal kalles 
til å leve som disipler. De 
tre versene som avslutter 
Matteusevangeliet kalles derfor 
ikke bare for misjonsbefalingen, 
men også for dåpsbefalingen. 
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Den leses opp ved hver eneste 
dåpshandling i kirken. Den 
minner oss om at alle som 
døpes også må få opplæring. 

Det er dessverre ikke alle 
døpte som lever som kristne 
disipler, og det må noen 
utfordre dem til å gjøre. Når 
vi henvender oss til voksne 
på ulikt vis, kaller vi det ofte 
for evangelisering. Vi ønsker å 
påvirke venner og kjente til å 
ta troen på alvor. Men vi skal 
ikke trenge oss unødig på de 
som ikke ønsker å høre. Jesus 
advarer mot det, for det blir 
som å kaste perler for svin 
som ikke blir takknemlige, men 
heller reagerer så negativt at 
det ikke nytter å fortsette (7,6). 
Det gjelder å være ivrig på den 
måten at vi benytter naturlige 
muligheter, uten å overdrive 
slik at gode forhold ødelegges.

Når vi henvender oss til barn 
og unge, kaller vi det ofte for 
trosopplæring. Vi ønsker å gjøre 
vårt til at kristentroen også 
kan overleveres til den nye 

generasjonen som vokser opp, 
slik at kirken ikke dør ut. Kirken 
i Norge arbeider målrettet med 
å skifte strategi på dette feltet. 
Tidligere var det skolen som 
hadde hovedoppgaven med å 
formidle troen til barna. Nå skal 
skolen være nøytral, og kirken 
satser for fullt på å erstatte 
dette tapet med gode planer 
for trosopplæring. Her er det 
også viktig at vi står sammen 
som kristne, slik at vi kan gi gode 
tilbud til barn og unge.

I våre dager blir det mer og mer 
vanlig å slå sammen det globale 
og det lokale og si at kirken 
skal leve misjonalt. Men dette 
hovedoppdraget er ikke helt 
stuerent i vår tid. Det er svært 
vanlig å tenke at folk må få tro 
hva de vil, og at ingen andre 
har rett til å blande seg inn i 
det. En slik toleranse er blitt en 
svært populær holdning. Kristne 
kan ikke slå seg til ro med en 
slik tankegang, men det vil jeg 
vente med å begrunne til jeg 
tar opp kirkens siste og sjuende 
hovedtrekk.
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3: Vi samles lokalt

Da disiplene møtte Jesus på fjellet siste gang, står det at de falt 
ned og tilba ham. De utførte en kroppslig bevegelse når de falt 
ned på kne, og dermed fikk møtet en smak av liturgisk høytid. 
De fikk videre beskjed om at de skulle gjøre mennesker til 
disipler ved å utføre en liturgisk handling, nemlig dåpen. I tillegg 
skulle de drive opplæring. Når vi nå for tredje gang tenner 
fire av flomlysene, skal vi se spesielt etter hva Jesus har sagt 
om hva kristne bør gjøre når de samles i hans navn. Nå rettes 
fokus mot det lokale livet. 

Vi skal se på følgende tekster, til sammen 35 vers:
 • Bergprekenen: 6,7-13; 7,7-11.
 • Utsendelsestalen: 10,11-14.26-27
 • Lignelsestalen: 13,10-17.34-35.51-52.
 • Disippeltalen: 18,15-20.

I tillegg skal det tennes ekstra dørlys fra
 • Kirkeordet i 16,15-18 og 
 • Nattverdordet i 26,26-29. 

LOKAL
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Løftet om Jesu nærvær
Det er i Disippeltalen Jesus 
setter ord på det som er 
fundamentet for alle kristne 
samlinger. Han sier : ”Hvor to 
eller tre er samlet i mitt navn, 
der er jeg midt iblant dem” 
(18,20). Jesus satt midt mellom 
disiplene da han sa det. Han 
stod midt blant dem på fjellet 
også den siste dagen og sa noe 
tilsvarende: ”Se, jeg er med 
dere alle dager”. Han lover 
altså å være usynlig til stede 
hver gang kristne samles. Man 
trenger ikke være mer enn to, 
så sant det er en samling som 
på en bevisst måte har ham i 
sentrum.

Dette er et utrolig stort løfte. 
Det peker mot at det finnes 
faste møtepunkt mellom 
vanlige mennesker og den 
levende Jesus. Løftet peker 
mot et fellesskap som har to 
sider : Det er synlige grupper av 
kristne mennesker som søker 
sammen, og de har et usynlig 
fellesskap med Jesus. Dette 
kan skje i et kirkerom ved at 

menigheten sitter sammen og 
ser fram mot et alter der det 
brenner levende lys som tegn 
på Jesu nærvær. Det er en stor 
gave å få ta del i slike møtepunkt 
der himmelen berører oss på 
jorden. Så er spørsmålet: På 
hvilke måter kan livet i kirken 
gi oss gode møter med den 
levende Jesus?

Frie og faste bønner
I verset foran det vi nettopp 
leste, gir Jesus et stort løfte 
til de kristenflokkene som har 
en felles bønnepraksis. Han 
sier : ”Dersom to av dere 
her på jorden blir enige om 
å be om noe, hva det enn 
er, skal de få det av min Far i 
himmelen” (18,19). Det gjelder 
altså om å bli enige om noen 
bønnemner, og det forutsettes 
nok at de er i samklang med 
Jesu vilje. Så er utfordringen 
å be sammen om dette i tillit 
til Guds løfte. Det er mange 
måte å organisere dette på. I 
gudstjenestene har vi mange 
ulike muligheter når vi kommer 
til forbønnsdelen: Noen 
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emner har kirken formulert 
sammen i faste liturgier, andre 
emner kan hentes inn fra folk 
flest fra søndag til søndag. På 
bedehuset kan det også være 
naturlig å invitere til frie bønner 
i forsamlingen.

Den viktigste bønnen vi kan be, 
finner vi midt i Bergprekenen. 
Jesus lærte disiplene i 6,9-13 
å be Herrens bønn, som på 
en enkel og kortfattet måte 
dekker våre viktigste lengsler 
og behov. Vi ser klare spor av 
at bønnen er tenkt å bes i et 
fellesskap. For det første er den 
formulert med ”vår” og ”oss”. 
For det andre har det blitt 
tilføyd en liturgisk avslutning 
til teksten. Den var ikke med 
i de aller eldste håndskriftene, 
men den kom med svært tidlig 
fordi det var vanlig å ha en 
lovprisning til slutt når man ba 
felles bønner.

Det første svaret på spørsmålet 
om hvordan Jesus møter oss 
i fellesskapet, er at det skjer 
når vi ber, enten det skjer ved 

frie eller faste formuleringer. 
I Bergprekenen gir Jesus oss 
flere løfter om hvor frimodige 
vi kan være: ”Be, så skal dere få. 
... Når selv dere som er onde, 
vet å gi barna deres gode gaver, 
hvor mye mer skal ikke da 
deres Far i himmelen gi gode 
gaver til dem som ber ham!” 
(7,7.11). Vi trenger ikke bruke 
overtalende ord og ramse opp 
lange bønner, for vi har en god 
Far som ser det vi trenger, til 
og med før vi selv ber (6,7-8).

Forkynnelse utad og 
innad
I Lignelsestalen finner vi viktige 
impulser til forkynnelsen både 
i starten og i slutten.

I avsnittet 13,10-17 ser vi at 
Jesus klart skiller mellom to 
ulike grupper. På den ene siden 
har han et budskap til folk 
flest, og da taler han i lignelser 
(v10, se også v1-3.34-35). På 
den andre siden samler han 
disiplene for seg, og gir dem 
utdypende forklaringer og 
noen flere lignelser (se v11.16-
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17 og også v36-52). Dette 
var noe som gjentok seg gang 
etter gang. Det ble et mønster 
som det er naturlig å tenke seg 
at skal fortsette i kirkens liv. 

I moderne teorier om kirkevekst 
er det mange som anbefaler 
en tilsvarende dobbeltstrategi: 
Noen samlinger bør være 
åpnende, slik at kirkeuvante kan 
få budskapet på en måte som 
treffer dem. Andre samlinger 
bør være fortettende, slik at 
kirkens kjernetropper kan 
føres videre i kristen vekst. 
Begge anliggender møtes ofte 
i gudstjenesten, der både store 
dåpsfamilier og kirkens frivillige 
medarbeidere kan være til 
stede. Hver gudstjeneste kan få 
sitt preg ut fra hvilke grupper 
som er dominerende der og 
da. Man kan også ha spesielle 
arrangementer som konserter 
for den første gruppen, og 
bibeltimer for den siste. 

Lignelsestalen avsluttes med 
et vers som holder fram tre 
idealer for kirkens forkynnere. 

De skal være skriftlærde som 
”er blitt himmelrikets disippel, 
lik en husherre som henter fram 
nytt og gammelt av sitt forråd.” 
(13,52). De skal altså se på seg 
selv som disipler i tjeneste for å 
utbre himmelriket. De skal se 
på seg selv som husherrer som 
henter fram livsviktige goder 
fra husets skattkammer eller 
forråd av matvarer, og deler 
villig ut. De skal sørge for at 
både gamle og nye perspektiver 
kommer til orde. For de første 
disiplene gjaldt nok ”det gamle” 
det som stod i GT, mens ”det 
nye” var Jesu forkynnelse. I dag 
kan vi også ta dette som en 
inspirasjon til å la sannheter fra 
Bibelen belyse det moderne 
livet vi lever.

Det andre svaret på spørsmålet 
om hvordan Jesus kan møte 
oss i det kristne fellesskapet, er 
at vi der kan få en undervisning 
som treffer oss, enten vi er 
kirkeuvante eller trofaste 
medarbeidere.
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Til ettertanke for 
forkynnelsen
Hvis vi ser hele Lignelseskapitlet under 
ett, kan kirkens forkynnere finne mange 
momenter til ettertanke og inspirasjon:
• Når Jesus omtaler den gode jord, sier 
han at det gjelder om både å høre, 
forstå og bære frukt (v23). Derfor må 
forkynnelsen ikke bare forklare for 
tanken, men også inspirere til konkret liv. 
• Jesus beskriver tre typer holdninger 
som fører til at mennesker ikke tar 
til seg budskapet på en måte som vil 
vare (v20-22). Noen hører uten å 
skjønne, og det gir forkynnere den 
ufordringen at det gjelder å tale enkelt 
og livsnært på en måte som kan fenge. 
Noen tar imot med glede, men gir 
opp når motgangen kommer. Det gir 
forkynnere den utfordringen at man 
må tale så realistisk om livet at troen 
kan tåle det som måtte komme av 
vansker. Noen faller fra på grunn av 
livets bekymringer og rikdommens 
fristelser. Det gir forkynnere den 
utfordringen at man må forberede folk 
på slike fristelser på en måte som gjør 
at troen ikke brister.
• Det er også grunn til å merke seg 
at lignelsene ikke er så ufarlige at de 
behager alle. Jesus sier tvert om at 

når folk hører dem, så ”ser de uten å 
se, de hører uten å høre eller forstå” 
(v13). De vil ikke vende om (v14-15). 
Jesus sukrer ikke budskapet slik at det 
blir søtt for alle. Han er bunn ærlig, slik 
at også de sider ved gudstroen som 
kan vekke motsigelse, kommer fram. 
I Utsendelsestalen sier han at alt skal 
fram. Det er ikke nødvendig å være 
redde for folks reaksjoner, men heller 
grunn til å rope budskapet ut fra 
hustakene (10,26-27).
• Samtidig er budskapet som en stor 
skatt og en fin perle (v44-46). Kirkens 
forkynnere har som oppgave å vise 
dette fram på en slik måte at folk 
oppdager verdien av det, slik at de 
satser alt på å leve etter det.
• Den store trøsten for alle forkynnere 
kommer fram i fire av liknelsene. Jesus 
sier nemlig at det som begynte så 
lite som korn, frø eller gjær, kan få en 
stor virkning, selv om det ikke ser slik 
ut i begynnelsen. Veksten avhenger til 
syvende og sist ikke av forkynnernes 
dyktighet, men av Guds kraft. Lignelsen 
om de fire typer såkorn kan indikere 
at det er normalt at forkynnelsen 
møter motgang og misvekst, men 
når den bærer frukt, kan høsten bli 
overveldende stor!
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Fullmakt til å løse og 
binde
Kirken er ikke en samling av 
syndfrie mennesker. Mange 
ganger går det galt, slik at det 
oppstår fronter og man gjør 
hverandre ondt. Noen kristne 
kan dessuten opptre utad på 
måter som ikke er forenlig 
med kristen livsførsel. Dette er 
det viktig å ta tak i på en tjenlig 
måte. Jesus gir i Disippeltalen 
både en fullmakt til og en 
anvisning for hvordan man kan 
håndtere det.

Fullmakten er som følger : ”Alt 
dere binder på jorden, skal 
være bundet i himmelen, og 
alt dere løser på jorden, skal 
være løst i himmelen” (18,18). 
Den samme fullmakten ble 
gitt i kirkeordet i 16,19, og 
der kalles den ”himmelrikets 
nøkler”. Den holdes fram for 
tredje gang i Joh 20,23, og 
da sies det klarere hva det 
dreier seg om: ”Dersom dere 
tilgir noen syndene deres, 
da er de tilgitt. Dersom dere 
fastholder syndene for noen, 

er de fastholdt”. Når denne 
fullmakten framheves hele 
tre ganger, forstår vi at den er 
viktig i en kristen kirke. Når vi 
kommer sammen, er det viktig å 
hjelpe hverandre til å bekjenne 
synd slik at den kan tilgis. Men 
dersom det ikke lykkes, er man 
nødt til å finne ordninger for 
at syndene fastholdes, slik at 
alvoret med å leve i synd blir 
tydelig for den det gjelder.

Jesus kommer i 18,15-17 
med en anvisning for hvordan 
de vanskelige sakene kan 
behandles i tre omganger. Først 
på tomannshånd, dernest med 
en gruppe fra menigheten til 
stede, og i siste instans ovenfor 
hele menigheten, antakelig på 
en fellessamling. Målet er å 
få gehør for sakens alvor på 
lavest mulig nivå. Det er først 
når alt annet har feilet, at saken 
blir offisiell i hele menigheten. 
Det er løsefullmakten man 
hele tiden prøver å bruke. 
Bindefullmakten brukes som 
en siste nødløsning.
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Det tredje svaret på hvordan 
Jesus kan møte oss i det kristne 
fellesskapet, er at han ønsker at 
vi skal ta synden på alvor slik at 
vi kan søke til ham for tilgivelse. 
Det kan skje på mange måter. 
Vi kan ha syndsbekjennelse og 
tilsigelse av tilgivelse som fast 
ledd i liturgien. Vi kan framheve 
Guds gode vilje for livet i 
forkynnelsen. Vi kan invitere til 
nattverd der tilgivelsen rekkes 
oss helt konkret. Vi kan legge 
til rette for skriftemål med 
avløsning. 

Men hvordan kan vi markere 
sakens alvor når bindemakten 
kommer inn i siste fase? Kanskje 
er den eneste muligheten 
i en folkekirkemenighet at 
man stenger adgangen til 
nattverden, men heller ikke det 
er lett å praktisere på en god 
måte.

I Utsendelsestalen gir Jesus en 
tilsvarende dobbel fullmakt. 
Når han sender disiplene 
utover landet for å forkynne, 
var de avhengige av å bli tatt 

imot av folk på stedet. Da skulle 
de hilse huset de kom til med 
fred, en fred som skulle forbli 
over huset dersom de ble 
tatt imot (10,11-13). Men ”er 
det noen som ikke vil ta imot 
dere og heller ikke vil høre 
budskapet deres, skal dere dra 
bort fra det huset eller den 
byen og riste støvet av føttene” 
(10,14). Denne ordningen har 
vært med til å inspirere oss i 
gudstjenestene til alltid å åpne 
med å tilsi Guds fred over alle 
som er til stede, og dessuten å 
avslutte med en velsignelse og 
et ønske om å gå fra kirken i 
fred.

Bekjennelse, nattverd, 
sang og dåp
Vi finner også fire innspill i de 
dørlampene som vi har tent 
før :

I Kirkeordet i 16,15-18 spør 
Jesus disiplene sine: ””Hvem 
sier dere at jeg er?”. Da svarte 
Simon Peter : ”Du er Messias, 
den levende Guds Sønn”. 
Jesus tok til orde og sa: ”…. på 
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denne klippen vil jeg bygge min 
kirke”. Peter kom altså med en 
sterk bekjennelse av at Jesus 
var Guds Sønn og Frelser, og 
Jesus sa at på den bekjennelsen 
er kirken grunnfestet. Selv om 
det ikke sies, er det naturlig at 
en så viktig bekjennelse stadig 
gjentas i kirkens liv, og dermed 
har skikken med å framsi 
trosbekjennelsen i hver eneste 
gudstjeneste vokst fram.

I Nattverdteksten fortelles det at 
Jesus deler ut brød til disiplene 
og sier : ”Ta imot og spis! Dette 
er min kropp”. Han skjenker 
også opp vin i begrene deres 
og sier : ”Drikk alle av det! For 
dette er mitt blod” (26,26-27). 
Her innstifter Jesus en liturgisk 
ordning som stadig gjentas når 
kristne kommer sammen. Det 
sier Jesus klart i tilsvarende 
tekst hos Lukas: ”Gjør dette til 
minne om meg” (Luk 22,19). 
Nattverdfeiringen er en av de 
sterkeste måtene som kirken 
bruker løsemakten på, for Jesus 
sier at når vi drikker av vinen, 
blir syndene tilgitt (26,28). 

Dette siste måltidet ble 
avsluttet med at de sang 
lovsangen (26,30). Det var 
vanlig at jøder sang Salme 
113-118 fra GT i to avdelinger 
under påskemåltidet. Selv om 
ikke Jesus påbyr salmesang i 
gudstjenesten, slik Paulus gjør 
det i Ef 5,19, så praktiserte han 
det sammen med disiplene 
sine. God musikk og sang kan 
føre til sterkere opplevelse av 
gudsnærvær enn bare ord kan 
gi, for tonene har lettere for å 
berøre følelsene våre.

I Jesu siste samvær med 
disiplene, påbyr han at de skal 
døpe ”til Faderens og Sønnens 
og Den hellige Ånds navn” 
(28,19). Dette kommer svært 
overraskende i evangeliet, for 
det har ikke tidligere blitt sagt 
noe om at disipler skal døpes. 
Men for de som leste evangeliet, 
var nok dette naturlig, for de 
levde i kristne menigheter der 
dåpen var en fast ordning når 
man kom til tro.
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En gudstjenestefeirende 
menighet
Det liturgiske livet som ble 
antydet da disiplene falt på kne 
og tilba Jesus den siste dagen 
på fjellet, står i god samklang 
med liturgiske antydingene vi 
finner i Jesu taler. Jesus kaller 
oss til jevnlig å møte ham på 
en spesiell måte, og da peker 
han på at vi kan gjøre det 
gjennom å be sammen, høre 
forkynnelse sammen, løse fra 
synd (og i nødsfall fasthode 
synd), bekjenne troen, synge 
salmer, samt feire nattverd og 
dåp. Dermed har Jesus pekt 

på alt det som fremdeles er 
hovedelementene i kristne 
gudstjenester, uansett hvor i 
verden de feires. 

Flomlysene kan lyse opp 
kirkehuset på yttersiden. Men 
det er først når vi kommer inn i 
kirkerommet at vi kan ha glede 
av de godene som Gud vil gi oss 
gjennom fellesskapet. Dermed 
har kirken fått sin andre 
hovedoppgave, nemlig å sørge 
for at det jevnlig arrangeres 
samlinger der menigheten kan 
møte sin usynlige Herre.
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4: Vi er svake og lidende

Det kommer tre svært uventede ord etter at Matteus har 
fortalt at disiplene tilbad Jesus på fjellet siste gang. Det står 
nemlig: ”…men noen tvilte”. Vi kan forstå at de tvilte da de fikk 
høre om Jesu oppstandelse første gangen, men hvordan kunne 
de tvile nå? Disse tre ordene viser oss noe viktig om oss som 
hører til i kirkens fellesskap til alle tider: Vi er ikke perfekte 
mennesker. Vi er alminnelige mennesker som ofte feiler, sliter 
med å fikse livet, mangler fast tro og gjør synd mot hverandre. 
Når vi nå tenner fire flomlys mot kirken på nytt, skal vi se at 
dette er et gjennomgangstema i Jesu taler. 

Vi skal se på følgende tekster, til sammen 57 vers:
 • Bergprekenen: 5,3-6.11-12; 6,25-34.
 • Utsendelsestalen: 10,4.9-10.16-25.34-36.
 • Disippeltalen: 18,1-11. 21-22
 • Ve- og Endetidstalen: 23,34; 24,9-11.15-22.

I tillegg skal vi tenne dørlampene fra 
 • Kirkeordet i 16,21-23 og fra
 • Nattverdteksten i 26,21-25.31-35

SVAKE
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Salige er de svake
Det er en påfallende stor 
ulikhet mellom velsignelsene i 
5 Mosebok og saligprisningene 
i Bergprekenen. Velsignelses-
kapitlet i 5 Mos 28 begynner slik: 
”Hvis du nå vil adlyde Herren 
din Guds røst og trofast følge 
alle hans bud som jeg gir deg 
i dag, da skal Herren din Gud 
sette deg høyt… og alle disse 
velsignelsene skal komme over 
deg og nå deg…” (v1-2).

Jesus, derimot, begynner slik: 
”Salige er de som er fattige i 
ånden… de som sørger … de 
ydmyke… de som hungrer og 
tørster etter rettferdigheten” 
(5,3-6). I det gamle gudsfolket 
gjaldt det om å lykkes med å 
leve etter Guds bud. I Jesu 
kirke er det plass for de som 
føler at de mangler mye på å 
være skikkelig fromme, de som 
føler seg åndelig fattige, de 
som har mange sorger i livet, 
de som ydmykt må innse at 
de ikke lever så godt som de 
burde, ja, de som lengter etter 
en rettferdighet de altfor ofte 

ikke får oppleve. Her er det lov 
å søke Gud med to tomme 
hender.

Det er påfallende at tilsvarende 
motiv kommer igjen i den siste, 
store teksten i Endetidstalen. 
Når de rettferdige får høre at 
de har gjort mye godt i livet, 
så spør de forundret: ”Herre, 
når så vi deg sulten og ga 
deg mat, eller tørst og ga deg 
drikke?” (25.37-38). De har 
ingen tanker om at de har levd 
et spesielt fromt liv som skulle 
gjøre dem fortjent til den store 
belønningen.

Fattige og forfulgte
Det samme motivet gjentas 
i alle Jesus-talene i mellom. 
Kristnes svakhet kan vise seg 
på de ytre livsvilkårene. De 
kan reise rundt som fattige 
misjonærer som er helt 
avhengige av å bli tatt i mot der 
de kommer, for de har verken 
penger, veske eller ekstra klær 
med seg (10,9-10). De må 
regne med å bli forfulgt og 
utlevert til domsstoler, til og 
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med fra nær familie (10,16-
22.34-37; 23,34). Dette holdes 
til og med fram som et av 
hovedkjennetegnene på de 
kristne i saligprisningene (5,10-
12). Når Jesus ble forfulgt, kan 
ikke hans etterfølgere vente å 
bli bedre behandlet (10,24-25). 
Jesus kaller disiplene for ”disse 
små” (18,6.10.14), og idealet 
er å gjøre seg selv liten som et 
barn (18,1-4). De er utsatt for 
forførelser og fristelser (18,6-
9) De må regne med å bli hatet 
og drept (24,9-10). En ekstra 
stor trengselstid skal komme 
når tiden for Jesu gjenkomst 
nærmer seg (24,6-8.15-22).

Dette er noe som kristne i rike 
land bør merke seg. Det er så 
fristende for en rik kirke å søke 
etter å få makt og god økonomi, 
og i tillegg vinne anerkjennelse 
og ære i samfunnet. Da blir alt 
så mye mer behagelig. Men 
det er ikke normalsituasjonen 
for verdens kirker, for de fleste 
kristne tilhører fattige og ofte 
også forfulgte kirker. Likevel 
har vi et felles ideal som Jesus 

setter ord på i 10,8: ”Gi som 
gave det dere fikk som gave”. 
Uansett om vi er rike eller 
fattige, så vet vi at de viktigste 
gavene får vi fra Gud, og at det 
er de vi skal være opptatt av å 
gi videre til andre.

Syndere og svikere
Kristnes svakhet kan også vise 
seg i at de altfor ofte taper de 
indre kampene. Kristne kan 
bekymre seg for mange ting, 
enda de ikke har grunn til det 
(6,25-34). Det er også slik at 
kristne handler mot hverandre 
slik at de trenger raus tilgivelse, 
gjerne 70 ganger 7 ganger 
(18,21-22).

Til og med de første disiplene 
feilet ofte. Når navnene deres 
presenteres i forkant av 
Utsendelsestalen, sies det om 
Judas at han forrådte ham (10,4), 
noe som utdypes i forkant av 
nattverdteksten (26,21-25). 
Like etter at Peter har kommet 
med sin viktige bekjennelse, får 
han høre at han er influert av 
Satan og ikke har sans for hva 
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Gud vil (16,21-23). Like etter 
at nattverden er innstiftet får 
han høre at han skal fornekte 
Jesus, og de andre får høre at 
de kommer til å vende seg fra 
ham (26,30-35).

Med tomme og skitne 
hender
Jesus sier noe helt annet enn 
det som ofte tenkes av folk flest 
i Norge. Altfor mange tror at 
man ikke kan kalle seg kristen 
uten at man klarer å leve et 
spesielt fromt liv. Man ønsker 
å tro på Gud, men vet med 
seg selv at man ikke klarer å 
leve opp til de kristne idealene. 

Når man ser på kirkefolk og 
bedehusfolk, ser man bare en 
ytre vellykkethet. Selv blir man 
beskjemmet og ser ned i golvet 
med lua i hånda.

Her har kirkens folk fått en 
tredje hovedoppgave som er 
utrolig viktig.  Vi må våge å kaste 
maskene når vi er sammen. 
Det er ikke rett bare å vise 
hverandre den vellykkede 
siden ved livet vårt. La oss gi 
hverandre rom for å ta fram 
også det såre og vanskelige. 
Da kan også mange andre få 
frimodighet til å bli med i det 
kristne felleskapet med hele seg. 
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5. Vi får kraft fra Gud.

Like etter at Matteus har påpekt at noen av disiplene tvilte, 
fortsetter han med å si: ”Da trådte Jesus fram og talte til dem: 
”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden… og se, jeg er 
med dere alle dager”. Det er ingen alvorlig hemsko for kirken 
at vi kristne ofte er svake. Den kraften som vi trenger, kommer 
nemlig fra Jesus selv. Når vi nå igjen tenner tre av flomlysene, 
er det denne oppmuntringen som skal bli belyst. 

Vi skal se på følgende tekster, til sammen 40 vers:
 • Bergprekenen: 6,25-34; 7,7-11
 • Utsendelsestalen: 10,8.19-22.26-31
 • Disippeltalen: 18,10-14.21-27.
I tillegg skal det tennes et ekstra dørlys fra
 • Kirkeordet i 16,18

G U D S
KRAFT

Omsorg, kraft og tilgivelse
Jesus har stor trøst å gi 
til bekymrede sjeler. I 
Bergprekenen peker han mot 
det faktum at fugler som ikke 

dyrker jorda, får føde av Gud 
likevel, og at blomster som ikke 
spinner klær, ser praktfulle ut 
likevel (6,25-29). Siden Gud 
setter oss mennesker høyest av 



42

alt i skaperverket, kan vi derfor 
ha tillit til at han vil gi oss det 
vi trenger (6,30-32). Derfor 
trenger vi ikke bekymre oss 
for materielle behov, men får 
i stedet følgende oppfordring: 
”Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt 
det andre i tillegg” (6,33).

Et annet stort problem for oss 
mennesker er at vi altfor ofte 
rammes av sykdom av ulikt slag. 
Livet kan bli svært vanskelig 
når det skjer. Derfor gir Jesus 
i Utsendelsestalen disiplene i 
oppdrag å la Guds kraft gripe 
inn i dette: ”Helbred syke, vekk 
opp døde, gjør spedalske rene 
og driv ut onde ånder” (10,8). 
Det hender fortsatt syke blir 
helbredet ved forbønn. Men 
som oftest har Gud andre 
måter å gi kraft på i slike 
situasjoner.

Jesus har også trøst til alle kristne 
som opplever forfølgelser. 
Han gir et løfte om at de ikke 
trenger å bekymre seg for 
hvordan de skal tale. Det skal 

bli gitt dem i samme stund hva 
de skal si, for Guds Ånd skal 
tale gjennom dem (10,19-20). 
Også nå sammenligner Jesus 
med fuglelivet: Ikke en eneste 
spurv faller til jorden uten at 
Gud er der, og vi er mer verdt 
enn mange spurver (10,28-31). 
I den siste store trengselen, 
viser omsorgen seg også i at 
nødstiden skal forkortes, slik at 
kirkens folk skal kunne utholde 
den (24,22).

I Disippeltalen sier Jesus at hver 
eneste en av oss har en engel 
i himmelen som alltid er ved 
Guds trone (18,10). Det er 
uklart hva det innebærer, men 
kristne til alle tider har regnet 
med at vi har skytsengler som 
tar vare på oss. Jesus fortsetter 
med å si at han vil berge de 
bortkomne (18,11) og lete 
opp de sauene som har gått 
seg vill (18,12-14). Framfor alt 
vil han tilgi oss syndene våre, 
uansett hvor mange de er, på 
tilsvarende vis som kongen i en 
lignelse ettergav sin tjener en 
svimlende gjeld (18,23-27).
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Til sist kan vi ta med oss det 
løftet som Peter fikk etter at 
han hadde kommet med sin 
store bekjennelse i kirkeordet. 
Da sier Jesus om den kirken han 
skal grunnlegge at ”dødsrikets 
porter skal ikke få makt over 
den” (16,18). Ved Guds kraft vil 
altså kirken alltid bestå!

Guds kraft i leirkrukker
Paulus skriver et sted at vi kristne 
bærer med oss en stor skatt 
ut i verden. Vi er ikke perfekte 
mennesker når vi gjør det, men ” 
vi har denne skatten i leirkrukker, 
for at den veldige kraften skal 
være fra Gud og ikke fra oss selv” 
(2 Kor 4,7). Dermed inviteres 
vi til å leve på en annen måte 
enn mange tror er nødvendig. 
Altfor mange har bare seg selv 
å stole på. Da må man få til livet 
på egen hånd, og stole på egne 
ressurser for å lykkes. Da blir det 
så tragisk for alle som ikke lykkes 
med det. I kirken, derimot, kan vi 
leve på en helt annen måte. Vi 
kan gi hverandre hjelp til å være 
ærlige med at vi er lett knusbare 
leirkrukker med store sprekker, 

uten at vi av den grunn taper 
livsmotet. Det er nemlig ikke 
vår kraft som er avgjørende for 
om livet skal lykkes. Det er Guds 
kraft som vil bære oss hele tiden, 
også når livet måtte røyne på. 

Dermed blir det en hovedoppgave 
for livet i menigheten at vi minner 
hverandre på at vi kan få kraft 
fra Gud, slik at vi ikke glemmer 
det. Vi kan også be for hverandre 
om at Guds kraft kan slippe til. 
Vi kan dele bønneemner og 
be for hverandre når vi sitter 
sammen i en ring, vi kan tenne 
lys for hverandre, og vi kan ha 
forbønn i en liturgisk ramme 
med håndspåleggelse. Det 
kan skje når syke salves, når 
medarbeidere begynner i en ny 
stilling og innsettes ved å knele 
på alterringen, og når synder er 
bekjent i skriftemål.

Det er altså slik at det gir styrke 
å høre til i et kristent fellesskap. 
Da kan Gud formidle sin hjelp 
og kraft gjennom mennesker 
som omgir oss og er glade i oss.
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6: Vi er kjærlighetens fredsfolk i verden

Da disiplene fikk beskjed kom å gå ut for å gjøre alle folkeslag til 
disipler, fikk de beskjed om å bruke to virkemidler. Dåpen har 
vi tatt opp allerede, så nå skal vi sette lys mot den kateketiske 
oppgaven med å lære dem å holde alt det Jesus hadde befalt. 
Alle disipler skal altså påbys å leve på en bestemt måte i verden.

Vi har allerede tatt for oss Jesu anvisninger for det indre 
kirkelivet, så nå gjenstår anvisningene for det vanlige livet i 
verden. De fyller hele 114 vers, og de fleste av dem kommer 
i Bergprekenen. Vi kan gruppere dem i fire hovedtemaer: 
Et liv preget av store idealer, av å følge gode bud, av å vise 
nestekjærlighet, og av å gjøre viktige livsvalg.

Det viktigste budet for kristne står ikke i noen av de fem 
talene, men det finner vi i 22,37-39. Vi kaller det for det doble 
kjærlighetsbudet, for det lyder slik: ”Du skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 
Dette er det største og første budet. Men det andre er like 
stort: Du skal elske din neste som deg selv”. Jesus anser dette 
budet for det største i loven (v36) slik at han kan si at hele 
loven og profetene hviler på dem (v40). I Bergprekenen utdyper 
han hva det betyr helt konkret i mange av livets utfordringer. 

KJÆR
LIG

HETEN



45

Bergprekenen åpner i 5,7-9.13-
16.19-20.48 med å sette lys på 
de store idealene som kristne 
skal leve etter.

Vi har tidligere merket oss at 
de fire første saligprisningene 
beskriver en disippel som et 
ydmykt og sårbart menneske, 
fordi man ofte opplever livet 
vanskelig og idealene for store. 
I de tre neste saligprisningene 
får vi likevel tre idealer etter 
hverandre: ”Salige er de 
barmhjertige… de rene av 
hjertet… de som skaper 
fred” (5,7-9). Dette er altså 
de positive livsholdningene 
som kristne framfor alt skal 
strekke seg etter. De utgjør en 
annerledeskultur, for altfor ofte 
er det slik at mennesker gjør 
hverandre vondt, og at man 
behandler hverandre ut fra 
skjulte og egoistiske motiver 
slik at det skapes konflikter. 
Livet til kristne disipler, derimot, 
skal preges av at vi alltid gjør 

Det fullkomne livet

hverandre godt, at vi alltid er 
åpne uten baktanker og skjulte 
motiver, og at vi gjør det vi kan 
for å leve i fred med hverandre. 
Man skal kunne puste fritt i en 
menighet og kjenne varmen 
fra de andre.

I  Ve-talen bruker Jesus tre andre 
ord med tilsvarende innhold, 
når han sier at ”rettferdighet, 
barmhjertighet og troskap” 
er det som veier mest i loven 
(23,23).

Disse holdningene skal også 
prege kristnes forhold til 
verden omkring. Jesus sier at 
vi er ”jordens salt… og verdens 
lys” (5,13-16). Matvarer trenger 
salt for å forhindre at de råtner. 
I nattemørket trenger vi lys for 
å kunne se. Det er altfor mye 
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råttenskap og mørke i verden. 
Folk trenger hjelp fra åndelig 
salt og lys. Guds folk er kalt til 
å gi verden dette. Da handler 
det ikke bare om å leve godt 
med hverandre innad i kirken, 
men også om å påvirke 
samfunnet omkring oss med 
gode verdier og idealer. Derfor 
har kirken også et utadrettet 
kall, slik at den kan bety noe 
positivt i samfunnet. Det er fint 
når kristne kan stå sammen 
på en god måte i sitt indre 
fellesskap. Det er like viktig å 
engasjere seg utover slik at så 
mange som mulig kan oppleve 
at kristne er et kjærlighetens 
fredsfolk i verden. Derfor er 
det viktig for kirken både å 
engasjere seg i misjonsarbeid, 
slik som det ble understreket 
i hovedavsnitt 2, og i arbeid 
for fred, for rettferdig fordeling 
av ressursene i verden og for 
at klimakampen tas på alvor. 
Også i politisk arbeid trenges 
mennesker som kjemper for 
kristne verdier, både globalt og 
lokalt.

Jesus setter idealet for kristnes 
liv utrolig høyt. Disiplene kjente 
godt til den store fromheten 
som fariseerne var kjent for å 
ha. Nå får de høre: ”Dersom 
ikke deres rettferdighet langt 
overgår de skriftlærdes og 
fariseernes, kommer dere 
aldri inn i himmelriket!” (5,20). 
Kristne får et mye høyere ideal: 
”Vær da fullkomne, slik deres 
himmelske Far er fullkommen” 
(5,48). Ingen mennesker 
kan vise en så fullkommen 
kjærlighet som Gud kan. Likevel 
får vi beskjed om å strekke oss 
mot dette idealet!

Dette er så store ord at kristne 
til alle tider har forsøkt å sette 
grenser for gyldigheten av 
Bergprekenen. I middelalderen 
sa man ofte at dette ikke gjaldt 
det livet vanlige kristne fører, 
men bare det livet som prester, 
munker og nonner forplikter 
seg til. Lutherske kristne har 
ofte sagt at Bergprekenen er 
ment som et ”syndespeil”, som 
avslører hvor syndige vi er, slik 
at vi kan bli motivert for å ta i 
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mot Jesu nåde. Man har også 
ment at den beskriver det livet 
Jesus levde, ikke det som vi skal 
leve. I vår tid har mange ment at 
den ikke gjelder i samfunnslivet, 
bare i privatlivet, og da er det 
sinnelaget det handler om, ikke 
så mye de enkelthandlingene vi 
gjør. 

Vi må ikke falle for fristelsen 
til å bortforklare Jesu 
utfordring. Vi kan heller gi 
vår tilslutning til den måten 
Hans Kvalbein avslutter sin 

gjennomgang av Bergprekenen 
på: ”Bergprekenen må 
ikke bare forstås som et 
overmenneskelig krav som 
knuger samvittighetene. Den 
er først og fremst Guds 
tillitserklæring til menneskene: 
Så høy er din bestemmelse! Så 
store ting er du skapt til, som 
Guds bilde og Guds barn på 
jorden! Slik kan Bergprekenen 
frigjøre kjærlighetens krefter 
i kirken og verden” (Bind I, 
s210-11).

Gode bud for livet
Bergprekenen fortsetter med å framheve de ti bud som viktige 
ledestjerner for livet. De skriftlærde på Jesu tid hadde en tendens 
til å tolke dem på en måte som gjorde at de kunne anvendes i 
rettssystemet. Dermed måtte de lage tolkninger som klargjorde 
hvilke handlinger som brøt med budet, og hvilken straff slike 
brudd skulle medføre. Jesus viser ingen interesse for en slik bruk 
av budene. Han tolker dem så radikalt at de ikke kan brukes i et 
rettsvesen. I stedet lar han budene motivere til å vise grenseløs 
nestekjærlighet mot andre. 

Jesus velger ut det femte, sjette 
og åttende bud, se de 25 
versene i 5,21-37 og 23,16-22.
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Bergprekenen som
eksempelsamling
For å forstå logikken i det som 
står i Matteus 5, må vi kjenne 
til et litterært virkemiddel som 
kalles ”Del av helhet” (gresk: 
Synekdoke). Det består i at 
man i stedet for å utrede et 
saksforhold i alle detaljer, velger 
å framheve en karakteristisk del 
av det. Den som leser, må selv 
underforstå at helheten må 
medtenkes. Det ligger altså mer 
bak ordene enn det som sies. 
Jesus bruker dette virkemidlet 
i saligprisningene (5,3-10). På 
rekke og rad nevner han åtte 
egenskaper som kjennetegner 
et sant disippelliv. Vi som leser 
forstår at det kunne stått 
mye mer her, men at disse 
eksemplene er tatt fram fordi 
de er typiske og viktige.

Når Jesus i 5,21-37 velger ut tre 
av budene, betyr det ikke at de 
andre ikke er viktige. Han velger 
å konsentrere seg om utvalgte 
eksempler, så kan vi selv tenke 
oss til hva han ville sagt om de 
andre. I 19,18 sier han at den  

rike unge mannen skal holde 
både det fjerde, femte, sjette, 
sjuende og åttende bud. I 22,37 
sier han at vi skal elske Herren 
Gud av hele vårt hjerte, noe 
som vi vet konkretiseres i det 
første, andre og tredje bud. 
Alle budene er altså viktige for 
Jesus, men her velger han ut 
tre av dem.

Noen ganger velger man 
delene fra hver sin ytterkant, 
og da er tanken at man skal 
forstå at alt i mellom også skal 
medtenkes. Når et skip går ned 
med ”mann og mus”, nevnes 
bare det mest verdifulle og det 
minste som var om bord. Alle 
forstår at alt det andre også 
gikk tapt.
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Når det gjelder det femte 
budet, begynner Jesus i 5,21-22 
med å ta fram det verste vi 
kan gjøre mot hverandre, 
nemlig å slå hverandre i hjel. 
Så fortsetter han med å nevne 
noe fra den andre ytterligheten 
av de mulighetene vi har, nemlig 
det å bli sint på eller fornærme 
andre. Det skal dømmes 
minst like hardt. Vi forstår 
meningen: Alle anslag mot vår 
neste som ligger mellom disse 
to ytterlighetene, blir også 
rammet. Det som er viktig, er 
å komme overens med den 
man er kommet på kant med, 
og Jesus avslutter med å gi et 
eksempel på det (v23-25).

Her ser vi også at Jesus bruker 
det virkemidlet som kalles 
hyperbol, som består i at han 
overdriver virkeligheten. 
Selvsagt vil ikke den som kaller 
en annen ”idiot” dømmes 
av Det høye råd, men Jesus 
overdriver bevisst for å få fram 
sakens alvor.

Når det gjelder det sjette budet, 
begynner Jesus med det verste 
vi kan gjøre, nemlig å bryte ut 
av et ekteskap. Så fortsetter 
han med et eksempel fra den 
andre enden av skalaen, nemlig 
å bare se på en kvinne med 
begjær (v27-28). Dermed 
forstår vi at Jesus dømmer alle 
utslag av å ville være troløs like 
hardt, uansett hvor på skalaen 
de måtte befinne seg, både ytre 
handlinger og indre tanker. Igjen 
overdriver han for å markere 
alvoret. Han mener selvsagt 
ikke at vi skal rive ut øyne og 
hogge av hender (v29-30), 
men at vi skal motstå de 
fristelsene som de kan føre oss 
inn i. Han sier også at samtidens 
skilsmissepraksis ikke tok en 
slik sak på det alvor som den 
fortjener å ha (v31-32).

Når det gjelder det åttende 
budet, tar ikke Jesus fatt i 
ordlyden: ”Du skal ikke vitne 
falskt mot din neste”. Han 
griper i stedet fatt i en skikk 
som hadde utviklet seg i 
samfunnet for å sikre seg mot 
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at folk lyver for retten, nemlig 
skikken med å sverge. Han 
nevner mange ulike former 
for svergeformularer som 
avvises i tur og orden (v33-
36). Dermed forstår vi at 
han avviser hele spekteret av 
mulige formuleringer. I 23,16-
22 avviser han også alle slags 
forsøk på å gradere alvoret i 
ulike formuleringer. Kristne skal 
være så troverdige at det ikke 
er nødvendig å sverge i det 

hele tatt. Vi skal alltid leve slik 
at ordene våre er til å stole på 
(v37).

Jesus mener altså at budene 
er gode. Men selve ordlyden i 
dem antyder bare en retning. 
Når vi følger den retningen helt 
ut, forstår vi at de peker mot 
en livsholdning som legger vekt 
på å praktisere nestekjærlighet 
under alle forhold.

Nestekjærlighet og tilgivelse
I siste delen av Matteus 5 er Jesus opptatt av å sette fokus på at 
nestekjærlighet er det viktigste særpreget for en kristen livsførsel. 
Han gir oss idealer som sprenger alle rimelighetens rammer. Jesus 
er ikke opptatt av måten vi organiserer et rettsvesen på, men av 
det vi gjør mot hverandre i dagliglivet. 

De aktuelle tekstene finner vi 
i følgende 29 vers: 
5,38-47; 6,14-15; 
10,16; 18,21-22.28-35 
og 25,35-40.

Nestekjærlighet mot alle
Den mest rettferdige måten å 
behandle andre på, er å være 
mot dem slik som de er mot oss.  

Vi gjør godt mot familie og 
venner, mens vi behandler 
uvenner og motstandere slik 
som de har gjort seg fortjent til.  
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De gamle jødene formulerte 
prinsippet om ”øye for øye 
og tann for tann” (5,38). I 
hverdagslivet betyr det at andre 
får tilbake fra oss i samsvar 
med det som de har lagt opp 
til selv. Denne tankegangen 
sprenger Jesus. Til og med når 
andre er urimelige mot oss, 
skal vi være vennlige tilbake. 
De som slår, eller frarøver oss 
eiendeler, eller tvinger oss til å 
gjøre dem tjenester, skal møtes 
med vennlighet og raushet. 
Kristne skal gi til andre, ikke 
vende ryggen til dem (v39-42).  
Jesus setter det helt på spissen 
når han utfordrer : ”Elsk deres 
fiender, velsign dem som 
forbanner dere, gjør godt mot 
dem som hater dere, og be for 
dem som mishandler dere og 
forfølger dere” (v44). Forbildet 
er den Far vi har i himmelen, 
for han gjør ikke forskjell på 
folk når han lar solen gå opp 
og regnet falle ned (v45). Her 
har vi virkelig fått noe å strekke 
oss etter!

All erfaring viser at når vi 
reagerer på urett med hevn 
og gjengjeldelse, blir forholdet 
som regel verre og verre fra 
begge sider. Uventet kjærlighet, 
derimot, kan noen ganger 
løse opp selv de verste floker. 
Dermed utfordres kristne til å 
prøve å bryte den onde sirkelen 
av forbrytelse og gjengjeldelse, 
og heller reagere kreativt og 
positivt ovenfor den som 
gjør urett. Nestekjærligheten 
må også inkludere den som 
krenker oss.

Når Jesus forutsier hvilke 
trengsler endetiden skal preges 
av, er en av dem at ”fordi 
lovløsheten tar overhånd, skal 
kjærligheten bli kald hos de 
fleste” (24,12). Men kirkens 
folk skal ha en livsførsel som 
preges av at man gir mat til 
sultne, gir drikke til tørste, tar 
imot fremmede, kler syke og 
besøker de som er i fengsel 
(25,35-36). Vi skal sette alle 
andre så høyt at vi anser det vi 
gjør mot dem, som noe vi gjør 
mot Jesus selv (25,40).
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Tilgivelse til alle
En av de viktigste måtene vi er 
rause mot andre på, er at vi tilgir 
dem. I Herrens bønn er bønnen 
om Guds tilgivelse betinget av 
at vi tilgir hverandre, og det er 
den eneste bønnen som Jesus 
understreker alvoret i etterpå: 
”Dersom dere tilgir menneskene 
de misgjerningene de har gjort, 
skal også deres himmelske Far 
tilgi dere. Men dersom dere ikke 
tilgir menneskene, skal heller ikke 
deres Far tilgi de misgjerningene 
dere har gjort” (6,14-15).

Dette er også temaet i siste 
halvdelen av Disippeltalen. Det 
får like stor vekt som alle de 
andre formaningene i denne 
talen til sammen. Peter får 
beskjed om å tilgi sytti ganger sju 
ganger (18,22). Dernest forteller 
Jesus om en tjener som møter 
seg selv i døren så det suser: Han 
blir ettergitt en enorm gjeld, og 
likevel kan han ikke ettergi en 
medtjener en liten pengesum 
(v28-30). Da kalles han tilbake 
til kongen, og ettergivelsen av 
gjelden blir trukket tilbake (v31-

34). Jesus avslutter med klar tale: 
”Slik skal også min himmelske Far 
gjøre med hver og en av dere 
som ikke av hjertet tilgir sin bror” 
(v35).

Det er altså særlig på to felt at 
kristnes livsførsel skal adskille seg 
fra det som er vanlig. Alle kan 
klare å elske de som er gode mot 
dem. Alle kan klare å tilgi småting. 
Men når vi opplever å bli sveket 
av andre slik at det svir, hva gjør 
vi da? Svaret er ikke alltid enkelt, 
for også svikere må vel innse 
egne feil før de kan tilgis? Kanskje 
er det derfor Jesus anbefaler 
oss å ha som grunnholdning 
at vi er ”kloke som slanger og 
troskyldige som duer” (10,16). 
Grunnholdningen vår i møte 
med andre er åpenhet og tillit, 
men samtidig har vi en klokskap 
som gjør at vi kan sette grenser 
når det er nødvendig. Men 
før vi måtte komme så langt, 
utfordrer Jesus oss til å gå mange 
flere runder med kjærlighet og 
tilgivelse enn det som kan virke 
rett og rimelig.
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Seks avgjørende livsvalg
Jesus fortsetter Bergprekenen med å sette fokus på seks 
avgjørende valg som hver enkelt av oss må gjøre i livet. 

De holdes fram i følgende 50 
vers: 
6,1-6.16-24 og 7,1-5.12.16-
18.21-23. 
Se også 10,32-33.37-39 og 
23,1-12.23-28. 

Ytre eller skjult 
fromhet?
Det er påfallende hvor mye 
plass Jesus bruker på å advare 
mot en ytre fromhet som 
vekker beundring hos andre. 
Når man gir gaver til de fattige, 
må ikke det utbasuneres for 
andre, men gis i det stille (6,1-
4). Når man ber personlige 
bønner, skal ikke det skje 
offentlig for å demonstrere 
stor fromhet, men i et lukket 
rom alene med Gud (6,5-6). 
Når man faster, skal ikke det 
skje med dystert alvor som 
gjør inntrykk på andre, men så 
usynlig at det ikke legges merke 
til (6,16-18). 

Jesus anklager spesielt 
fariseerne på sin tid for å 
vektlegge det ytre på en 
usunn måte. Han følger det 
opp i Ve-talen med å si at de 
gjør alle sine gjerninger for at 
folk skal kunne se det og hilse 
dem med respekt, slik at de 
får hedersplassene i selskaper 
og sitter fremst i synagogene 
(23,1-7). På den måten framstår 
de i et usant lys: ”Utvendig, i 
folks øyne, ser dere rettferdige 
ut, men innvendig er dere fulle 
av hykleri og urett” (23,27-28). 
Den samme faren finnes også 
blant kristne. Jesus anklager 
falske disipler for å forsømme 
Guds vilje dersom de blir for 
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opptatt av å profetere, drive ut 
onde ånder og gjøre mektige 
gjerninger i Jesu navn (7,21-23).

Denne indre kampen er svært 
avgjørende for alle kristne. Vi 
har så lett for å ville framstå i 
et godt lys slik at vi føler oss 
vellykkede i andres øyne. Vi 
kan komme til å jage etter en 
stolthet på egne vegne som 
støter andre fra oss. Her må 
vi gjøre et bevisst valg, slik at 
vi stadig tar et oppgjør med 
de indre motivene vi har om 
vekke andres beundring. Det 
blir lettere dersom vi er trygge 
i et kristent fellesskap der vi 
opplever oss elsket for den vi 
er, også med våre mørke sider.

Se etter egen eller 
andres synd?
Den som stadig jager etter 
anerkjennelse fra andre, vil 
ofte fristes til å rakke ned på 
andre. Den som lykkes i å rive 
andre ned, vil selv føle at man 
framstår som mer vellykket. 
Derfor advarer Jesus oss 
svært tydelig: Slik vi dømmer 

andre, må vi regne med å bli 
dømt selv (7,1-2). Det er mye 
viktigere å se bjelken vi har i 
vårt eget øye, enn den flisen 
våre medkristne måtte ha i 
sine øyne (v3-5). Den som 
velger å være mest opptatt av 
oppgjøret med egen synd, har 
den ydmykheten som skal til 
for å være egnet til å hjelpe en 
medkristen med sin.

Leder eller tjener?
Det er godt å få ansvar i en 
menighet. Det føles meningsfullt 
å gjøre en innsats som fører til 
resultater. Men det medfører 
stor fare å bli engasjert i 
viktige lederoppgaver. Man 
kan komme til å tro at man er 
uunnværlig og fortjener større 
respekt enn andre. Derfor 
advarer Jesus: ”Dere skal ikke 
la noen kalle dere rabbi… 
dere skal ikke kalle noen her 
på jorden far… la heller ikke 
noen kalle dere lærere… den 
største blant dere skal være 
tjeneren deres. Den som 
setter seg selv høyt, skal settes 
lavt, og den som setter seg selv 
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lavt, skal settes høyt” (23,8-11). 
Når vi tar ansvar i fellesskapet, 
skal vi gjøre det ut fra en sunn 
motivasjon: Vi gjør det ikke ut 
fra et ønske om å få makt og 
respekt, men ut fra et ekte 
ønske om å få være til hjelp for 
andre.

Meg selv eller min 
neste?
Egentlig handler disse valgene 
om hvem vi setter i sentrum 
for livet vårt: Er det viktigst for 
oss å få det godt selv, eller er 
det minst like viktig å bidra til at 
andre får det godt? En av Jesu 
mest berømte leveregler finner 
vi i Bergprekenen, og vi kaller 
den for den gylne regel: ”Alt 
dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, det skal også dere gjøre 
mot dem. For dette er loven og 
profetene” (7,12). Dermed gir 
Jesus oss klar beskjed om hvor 
fokuset bør være, nemlig på de 
andre som vi lever sammen 
med. Denne livsregelen er så 
viktig at Matteus har plassert 
den som avslutning på den 
delen av Bergprekenen som 

inneholder etiske påbud (5,21 
– 7,12), og Jesus understreker 
at den er en oppsummering av 
innholdet i loven og profetene 
i GT.

Gud eller Mammon?
Det er viktig å se de livsvalgene 
vi gjør som del av en mye 
større sammenheng. Det pågår 
en kamp i verden mellom to 
Herrer som søker innflytelse 
hos oss: Gud og Satan. Guds 
prioriteringer har vi nå hørt 
mye om. Satans prioriteringer 
kommer fram i avsnittet 
7,19-24. Han vil ha oss til å 
samle skatter på jorden, det 
vil si prioritere den lykken og 
velferden som vi kan oppnå 
her livet. Vi kan ikke tjene begge 
disse Herrene samtidig, for 
idealene spriker ofte i motsatt 
retning. Den som fokuserer på 
materielle verdier, blir lett offer 
for griskhet og begjær (23,25). 
Den som har egoistiske 
holdninger i hjertet, får også 
øyne som ser etter det som 
kan tjene til egen fordel (6,22-
23). 
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Kristne i dagens Norge lever i 
et samfunn der fristelsen til å 
satse på materiell velferd og 
underholdningssamfunnets 
gleder er mye sterkere enn på 
Jesu tid. For oss er derfor dette 
valget så utfordrende som 
det aldri har vært i tidligere 
generasjoner.

Jesus setter dette valget 
på spissen i slutten av 
Utsendelsestalen. Det er så 
fristende for oss å prioritere 
tryggheten i et harmonisk 
familieliv, makeligheten som 
velstanden gir oss, og det å å 
få stilt egne behov for å nyte 
livet. Men Jesus sier : ”Den som 
elsker far og mor mer enn 
meg, er meg ikke verdig… den 
som ikke tar sitt kors opp og 
følger etter meg, er meg ikke 
verdt. Den som finner sitt liv, 
skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld, 
skal finne det! ” (10,37-39). Vi 
oppfordres til å gjøre radikale 
valg! Dessuten utfordrer han til 
å være modig i bekjennelsen av 
å være kristen, og ikke være feig 

slik at man skjuler det for andre 
(10,32-33). Det skal både synes 
og høres at vi velger Gud og hans 
vilje.

Hvilken frukt vil vi bære?
Jesus bruker et bilde fra naturen 
for å understreke hvor viktige 
disse valgene er. I naturen er 
det slik at gode trær bærer god 
frukt, mens dårlige trær bærer 
dårlig frukt. Druer kan ikke vokse 
på tornebusker, og vi finner 
heller ikke fiken på tistler. Den 
som vil bli et menneske som gir 
medmennesker gode frukter som 
beriker livet deres, må derfor gjøre 
livsvalg som gjør en til et godt tre 
(7,16-20). Da Israelittene under 
ørkenvandringen sendte speidere 
for å undersøke om landet de 
skulle innta var godt å leve i, kom 
speiderne tilbake med mye god 
frukt og sa: Landet ”flyter virkelig 
med melk og honning, og dette er 
frukten som vokser der” (4 Mos 
13,23.27). Målet for en kristen 
menighet må være at den framsår 
som et sted der det vokser fram 
så mange gode frukter at det 
oppleves godt å være der.
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Å utgjøre en forskjell
Noen har formulert en parole de siste årene, som er blitt så 
berømt at den nærmer seg å bli et ordspråk: ”Det gjelder å 
leve slik at man utgjør en forskjell”. Meningen med livet er at de 
som vi lever blant, skal merke at vi betyr noe positivt for dem. 
Jesus beskriver idealer for dette som henger mye høyere enn vi 
noen gang klarer å leve opp til. Vi fristes hele tiden til å nedskrive 
idealene, slik at de blir mulige for oss å leve etter uten at det 
koster oss altfor mye. Men det er så mye nød i verden at andre 
trenger at vi strekker oss så langt vi kan!

Det er derfor en hovedoppgave for livet i kirken at vi stadig minner 
hverandre på hva Jesu idealer faktisk er, slik at de alltid er langt 
framme i bevisstheten. Verden trenger virkelig at vi oppmuntrer 
hverandre til å være kjærlighetens fredsfolk. Vi utfordres til å 
virkeliggjøre et slikt fellesskap oss i mellom, slik at vi kan dra 
andre inn i det. Vi utfordres også til å bringe kjærligheten ut til 
folk der de er.
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7: Vi formidler det eneste håpet

De siste tre ordene som Jesus sa til disiplene på fjellet på 
avskjedsdagen, setter en tidsfrist for oppdraget som de fikk: 
”… inntil verdens ende”. Det skal altså komme en dag som 
setter sluttstrek for den verden vi lever i nå, og noe helt nytt 
skal begynne. Dette er hovedtema for den siste av de fem 
talene, men det antydes mangfoldige ganger også i de andre. 
De mest aktuelle tekstene omfatter hele 151 vers, noe som 
faktisk gjør dette til det største temaet i Jesustalene. Kan vi 
forvente å finne den viktigste grunnen til at det finnes en kirke 
i verden her? 

Vi skal særlig se på følgende tekster,
men også dra inn andre enkeltvers:
 • Bergprekenen: 5,3-12; 7,13-27.
 • Utsendelsestalen: 10,40-42
 • Lignelsestalen: 13,24-30.36-43.47-50.
 • Endetidstalen: 23,14-15.33.35-38 

og hele kap 24 og 25.

HÅP
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Håpet omkranser alle 
talene
Det er påfallende at Jesu fem 
taler både åpner og avslutter 
med å holde fram det store 
håpet kirken har. Dermed får 
det ekstra vekt.

Bergprekenen åpner med ni 
saligprisninger i 5,3-12. Den 
som hører til i disippelflokken 
fordi han eller hun bærer dens 
kjennetegn, prises lykkelig 
og loves store goder. I noen 
av versene kan det være en 
dobbelhet fordi de kan oppfylles 
delvis her i livet. Det gjelder for 
eksempel hovedutsagnet om at 
”himmelriket er deres” (v3.10). 
Dette uttrykket bruker Jesus 
både om det store frelsesriket 
som skal komme etter tidenes 
ende, og om den foreløpige 
oppfyllelsen vi kan oppleve nå. 
Det fullendte himmelriket skal 
komme en gang i framtiden, 
men vi kan få del i foregripelsen 
av mange frelsesgoder allerede 
nå. Det er først i det evige liv 
at vi virkelig kan trøstes, mettes, 
få barmhjertighet og oppleve 

oss som Guds barn (v4.6.7.9), 
men det kan også erfares 
her og nå som foregripelser. 
Andre uttrykk peker helt klart 
framover mot håpet. Det er 
først i det evige liv at vi kan 
arve jorden, at vi kan se Gud og 
få den lønnen vi har i himmelen 
(v5.8.12).

Bergprekenen starter altså 
med å slå an en tone av jubel. 
Setningene kommer som 
perler på en snor. De er helt 
parallelt oppbygd. Hver eneste 
en av dem åpner med å prise 
oss salige. Hver eneste en av 
dem ender med å gi oss et 
løfte. Dermed setter Jesus alt 
han skal si inn i en ramme av 
jublende håp!

Endetidstalen slutter med å 
peke på det samme håpet. 
Der beskrives disiplene 
som mennesker som viser 
barmhjertighet ved å gi sultne 
mat, gi tørste drikke, ta imot 
fremmede, kle nakne, se til 
syke og besøke fengslede. De 
får høre: ”Kom hit, dere som er 
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velsignet av min far, og ta i arv det 
riket som er gjort i stand for dere 
fra verdens grunnvoll ble lagt” 
(25,34-36). Men i denne talen er 
det alvoret som får siste ord. De 
som ikke har levd disippellivet, 
får høre: ”Gå bort fra meg, dere 
som er forbannet, til den evige ild 
som er gjort i stand for djevelen 
og englene hans” (v41-43). Det 
store håpet har altså et mørkt 
motstykke, nemlig en evig straff 
(v46) for de som ikke lever etter 
Guds vilje.

Jesu fem taler slutter altså med 
en advarende tone i moll. Det er 
ikke alle som skal få oppleve den 
jublende gleden. Altfor mange 
skal oppleve det motsatte. Derfor 
gjelder det å leve på en slik måte 
at vi får del i gleden.

Håpet og dommen 
antydes i alle talene
Selv om dommen med en dobbel 
utgang ikke blir selvstendig tema 
før i Endetidstalen, kommer Jesus 
stadig med små antydninger om 
saken. Det som skal skje ved 
tidens ende er aldri helt ute av 

blikkfeltet. Domsordene i de 
første talene er nok opprinnelig 
ment som advarsler til Israels folk. 
Men Matt 25 viser oss at de nå 
også kan rettes til mennesker av 
alle folkeslag.

I Bergprekenen oppfordrer Jesus 
oss til å samle skatter i himmelen 
(6,20) og til å bygge huset på fjell 
slik at det ikke faller i den store 
stormen (7,25). Han advarer alle 
som ikke lever etter Guds vilje, 
med at de aldri vil komme inn i 
himmelen (5,20 og 7,21), at de 
vil være skyldig til helvetes ild og 
kastes dit (5,22.29.30), og at de vil 
bli hugget ned og kastet på ilden 
(7,19). Deres hus er bygget på 
sandgrunn og vil oppleve et stort 
fall i den siste stormen (7,27). Det 
klareste utsagnet kommer når han 
setter fram det store veivalget i 
7,13-14: Den brede vei ”fører til 
fortapelsen”, mens den smale vei 
”fører til livet”.

I Utsendelsestalen kommer Jesus 
med sterke domsord over de som 
avviser disiplene når de kommer 
til dem som misjonærer: ”Sodoma 
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og Gomorra-landet skal slippe 
lettere på dommens dag enn den 
byen” (10,15). Selv om disiplene 
kommer til å bli forfulgt, skal de 
ikke være redde. Det er nemlig 
bare én det er grunn til å frykte, 
nemlig ”han som kan ødelegge 
både sjel og kropp i helvete” 
(10,28).

I Disippeltalen får vi en gjentagelse 
av de advarslene som ble gitt i 5, 
29-30, for den som lokkes til synd 
kan risikere å bli kastet i helvetes 
evige ild (18,8-9).

I Ve-talen er det de skriftlærde og 
fariseerne som får høre den ene 
anklagen etter den andre mot 
seg. De trues med at de skal få 
en hardere dom (23,14), at de 
fortjener helvete (v15), og til sist 
spør Jesus: ”Hvordan kan dere 
unngå å bli dømt til helvete?” (v33).

Det er i to av lignelsene i 
Lignelsestalen at denne tanken 
kommer klarest fram: Jesus forteller 
om at ugresset fikk lov til å vokse 
sammen med hveten helt fram 
til den dagen innhøstningen skjer. 

Da skal onnefolket få følgende 
oppdrag: ”Sank først sammen 
ugresset og bind det i bunter for 
å brenne det. Men hveten skal 
dere samle i låven min” (13,30). 
Når han forklarer dette nærmere 
for disiplene, blir saken helt klar: 
Ugresset er de som gjør urett, og 
de skal kastes ”i ildovnen, der de 
gråter og skjærer tenner. Da skal 
de rettferdige skinne som solen 
i sin Fars rike” (v41-43). Denne 
lignelsen understreker at dommen 
ikke skal skje på forskudd. Det er 
ikke kirkens oppgave å ta Guds 
dom i sine hender her og nå, eller 
tvinge andre til tro. Dommen skal 
vente, og den skal Gud ta seg av 
(v28-30).

Den siste lignelsen handler om 
fiskenoten som kastes i sjøen og 
samler fisk av alle slag. Når den 
til sist dras i land, samles de gode 
fiskene i kar, mens de ubrukelige 
kastes (13,47-48). Jesus forklarer 
med en gang: ”Slik skal det gå ved 
verdens ende: Englene skal dra ut 
og skille de onde fra de rettferdige 
og kaste dem i ildovnen, der de 
gråter og skjærer tenner” (v49-50). 
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Metafor og virkelighet
Jesus benytter seg her av et 
språklig virkemiddel som kalles 
”metafor”. Det består i at man 
i stedet for å beskrive noe 
direkte, bruker et bilde om 
saken som har et likhetspunkt 
som framhever en typisk side 
ved den. Her beskriver Jesus 
en virkelighet som befinner seg 
utenfor tid og rom, og altså er 
umulig å beskrive nøyaktig i et 
språk som er bundet til tidens 
og rommets grenser. Han er 
nødt til å bruke billedspråk. 
Likevel må vi anta at han treffer 
kjernen i saken med de bildene 
han bruker. Men det er ikke lett 
for oss å vite på hvilken måte 
bildene treffer sakens kjerne.

Det er beskrivelsen av 
fortapelsen som utfordrer 
oss mest. I Jesu samtid ble det 
skrevet bøker som inneholdt et 
vell av detaljerte beskrivelser 
av hvordan livet ville arte seg 
der. Jesus er påfallende nøktern 
i forhold til dem. Hans bilder er 
få, men sterke så det holder: Ild 
og gråt der man skjærer tenner. 

Hva slags virkelighet skal dette 
peke mot? 
• Det kan ikke beskrive en 
virkelighet der alle blir frelst 
til slutt, i en eller annen form 
risikerer et menneske å gå 
fortapt, ellers blir bruken av 
slike bilder meningsløs.
• I beste fall er det et svært 
hyperbolt (= overdrevent) 
uttrykk for at de fortapte 
blir tilintetgjort, men det er 
ikke den mest nærliggende 
tolkningen.
• Det mest naturlige er å regne 
med at det finnes en form for 
evig liv uten Gud, og at det 
livet skal oppleves som en tung 
byrde. Utover det får vi gi avkall 
på alle slags spekulasjoner om 
hva det måtte innebære.
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Historieforløpet i Matt 24
Det er først i Endetidstalen 
at den siste dommen blir 
hovedtema. Men før vi kommer 
så langt, får vi tegnet opp et riss 
av det som skal skje i forkant.

Det begynner med noe som har 
skjedd, nemlig dommen over 
Jerusalem. Jesus sier at straffen 
skal komme over dem ved at 
tempelet skal legges øde slik 
at det ikke blir stein tilbake på 
stein (23,35-38 og 24,1-2). Det 
vet vi at skjedde i år 70, som et 
forvarsel om hva som skal skje 
i den store dommen.

Det fortsetter med noe 
som stadig skjer, nemlig 
endetidstrengslene. Det skal 
begynne med kriger, sult og 
naturkatastrofer (24,6-8), 
og det skal utvikle seg til en 
trengselstid så stor som det 
aldri har vært før (v21). Vi 
befinner oss et sted på denne 
skalaen nå, men vi vet ikke 
hvor, for ingen kjenner dagen 
og timen (v36.42). Vi formanes 
til å holde ut (v13) og til å 

våke slik at vi er forberedt 
(v42-44). Vi oppfordres til å 
tolke lidelsene positivt: Dette 
er fødselsrier foran en fødsel 
inn i det evige livet (v8). Det 
er som når sevjen kommer til 
greinene om våren, da vet vi at 
sommeren er nær (v32-33).

Det skal nå sitt klimaks den 
dagen Jesus kommer igjen. Det 
skal ikke skje på en skjult måte, 
slik som mange falske profeter 
vil få oss til å tro (v23-26). Det 
skal skje like klart som når lynet 
slår ned fra øst til vest (v27) på 
en måte som alle vil forstå. Da 
skal reaksjonen være dobbel: 
Folkeslag skal bryte ut i klagerop, 
mens de utvalgte skal samles 
inn fra de fire verdenshjørner 
(v30-31). Dermed er alt klart 
til den store dommen, og i fire 
avsnitt på rad kommer Jesus 
med liknelser om hva som da 
skal skje.
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Tre lignelser om 
dommen
I de tre lignelsene som nå 
følger etter hverandre, er 
hovedpoenget å formane alle 
kristne til å være trofaste disipler, 
slik at de kan komme inn til 
den store gleden. Det brukes 
ulike bilder på hva trofastheten 
består i, og de er så flertydige 
at det ikke er mulig å si hva 
de betyr helt presist. Kanskje 
er det en bevisst flertydighet, 
som vi få oss til å tenke selv og 
ta ansvar? Det ville vært nok å 
komme med en lignelse for å 
få fram hovedpoenget. Når det 
kommer tre på rekke og rad, 
er det et tydelig signal om at 
saken er viktig.

Først sammenligner Jesus 
med tjenerlivet i 24,45-51. Han 
forteller om en Herre som 
gir ansvar til tjeneren sin om 
å ta seg av huset mens han 
er bortreist, og som en dag 
kommer tilbake helt uventet. 
Den gode tjeneren blir da satt 
over alt han eier, mens den 
dårlige blir hugd ned og deler 

skjebne med hyklerne, der 
de gråter og skjærer tenner 
(v47.50-51). Oppgaven var 
å gi de andre tjenerne mat i 
rett tid (v45), men den dårlige 
tjeneren gav seg i stedet til 
å slå de andre tjenerne og 
spise og drikke sammen med 
drukkenbolter (v49). På et 
eller annet vis er nok dette et 
bilde på at vi skal være trofaste 
mot den tjenesten vi har fått av 
Gud, og ikke bruke tiden til å 
søke egen vinning på en måte 
som går ut over andre. Det 
gjelder å tjene hverandre og ta 
vare på hverandre i kjærlighet. 
Jesus begynner lignelsen med å 
spørre: ”Hvem er da den tro 
og kloke tjeneren?” (v45). Han 
håper at vi vil svare: Jeg ønsker 
å være en slik tjener.

Dernest sammenligner Jesus 
med bryllupsfestlivet i 25,1-13. 
Han forteller om ti brudepiker 
som etter datidens skikk skulle 
følge brudgommen det siste 
stykket inn til festen, men bare 
fem av dem hadde forberedt 
seg på at ventetiden kunne bli 
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lengre enn antatt. Disse fem 
var rede når brudgommen 
kom, og de ble med ham inn 
til bryllupet (v10). De andre 
var ikke klare, og kom derfor 
så sent at døren var blitt 
stengt, slik at de ikke slapp inn 
(v11-12). I denne lignelsen 
var altså oppgaven å følge 
brudgommen det siste stykket 
inn til festen med brennende 
lamper. Da gjaldt det om å ha 
med seg ekstra kanner med 
olje sammen med lampene 
(v3-4). Det er ikke lett å si hva 
disse oljekannene skal være et 
symbol på. På en eller annen 
måte er det vel et bilde på at 
vi stadig må holde kontakten 
med Gud levende, slik at han 
alltid kan gi oss den kraften vi 
trenger til å tro og være beredt.

Så vender Jesus tilbake til 
tjenerlivet igjen i 25,14-30. Nok 
en gang forteller han om en 
Herre som drar sin vei, og 
overlater ansvaret for det han 
eier til tjenerne sine. De som 
utførte det på en god måte, 
får høre: ”Bra, du gode og tro 

tjener! Du har vært tro i lite, 
jeg vil sette deg over mye. Kom 
inn til gleden hos din Herre” 
(v21.23). Men han som ikke 
utførte oppgaven, får høre: 
”Du dårlige og late tjener… 
kast denne unyttige tjeneren ut 
i mørket utenfor, der de gråter 
og skjærer tenner” (v26.30). 

De hadde fått utdelt hver sin 
pengesum som de skulle bruke 
slik at det gav avkastning. Siden 
de hadde ulike evner, fikk de 
ulike summer: Fem talenter, to 
talenter og en talent (v15). De 
to første tjenerne drev handel 
på en måte som fikk summen 
til å doble seg. Den siste gravde 
ned pengesummen, slik at han 
bare kunne levere tilbake det 
han hadde fått utdelt (v16-18). 
Disse talentene kan være bilde 
på så mye, både på nådegaver 
og tjenester i menigheten, og 
mer allment på penger, helse, 
evner, tid og krefter som vi kan 
bruke i tjenesten for Gud. Vi 
skal oppmuntres til å gjøre en 
bestemmelse hver for oss: Jeg 
vil være en tjener som både er 
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god og trofast, for min tjeneste 
er altfor viktig til at den kan 
forsømmes.

Dommen som avgjør 
menneskers evige 
skjebne
Omsider er vi kommet til de 
fem Jesustalenes avsluttende 
høydepunkt. Nå er det tid for å 
sette ord på hva som skal skje 
i den avgjørende sluttdommen. 
Jeg har allerede tatt fram den 
store domsscenen i 25,31-
46 ved tre anledninger. Disse 
versene er både viktige og 
flertydige. Her blir kirkens 
avgjørende betydning i verden 
ekstra sterkt betont. Her får vi 
vite hva kirken egentlig er til for. 
Det er to plan i teksten som er 
vevet inn i hverandre.

På overflateplanet viser 
domsteksten at det viktigste 
vi kan vie tiden til, er å vise 
kjærlighet mot alle nødlidende 
i verden, her eksemplifisert ved 
de sultne, tørste, fremmede, 
nakne, syke og fengslede. 
Listen kunne vært lengre, dette 

er typiske eksempler. Siden 
nestekjærlighet er det fremste 
kjennetegnet på en kristen 
livsstil, er det svært naturlig at 
Jesu fem taler avsluttes med at 
den understrekes.

Men det er noe forunderlig 
med det som står her. Det står 
at Jesus identifiserer seg med de 
nødlidende. Det som gjøres mot 
dem, gjøres mot Jesus (v35-
40). Dessuten kalles de for Jesu 
minste søsken (v40). Vi finner 
ingen andre tekster i NT som 
sier at Jesus identifiserer seg 
med alle verdens nødlidende.

Det vi derimot finner i de 
andre Jesustalene, er at 
Jesus identifiserer seg på 
denne måten med disiplene 
sine. Han sier til disiplene i 
Utsendelsestalen: ”Den som 
tar imot dere, tar imot meg” 
(10,40). Her nevnes som et 
eksempel at man gir disippelen 
et beger kaldt vann å drikke 
(10,42). Dessuten kalles 
disiplene for disse små, både 
her (10,42) og i Disippeltalen 
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(18,6.10.14). På et dypere 
plan handler derfor den store 
domsscenen om den måten 
folkeslagene har tatt i mot Jesu 
disipler på.

Vi har sett i Utsendelsestalen 
at disiplene ble sendt ut som 
misjonærer uten at ta med seg 
penger og ekstra klær, slik at de 
var avhengige av å bli tatt imot 
og forsørget der de kom (10,9-
12). Slik fortsatte det også 
i urkirken når menighetene 
grodde fram langs Middelhavet 
i tiden etterpå. Paulus var en 
av dem som reiste rundt over 
store områder. Han hadde 
et yrke som gjorde at han 
kunne tjene penger på å sy 
telt der han kom, men han 
var avhengig av å bli innlosjert 
på hvert eneste sted. Han var 
også syk da han ble tatt imot i 
Galatia. Han ble kastet i fengsel 
ved flere anledninger. Han ble 
pisket slik at han trengte mye 
stell etterpå. Slike misjonærer 
dro omkring overalt langs 
mange ulike reiseruter. På 
en helt spesiell måte handler 

derfor den store dommen om 
hvordan folkeslagene har tatt 
imot Jesu disipler når de kom 
for å forkynne evangeliet for 
dem. De som tok imot, tok 
ikke bare imot et budskap, men 
også de budbærerne som kom 
med budskapet.

Kirkens budskap 
inspirerer til kjærlighet
Denne domsteksten har altså to 
betydninger. På overflateplanet 
framhever den hvor avgjørende 
det er at kristne lever som 
kjærlighetens fredsfolk i verden. 
Det er så mange som lever i stor 
nød av ulik art. De trenger at 
andre bryr seg og hjelper dem. 
Kirken har som hovedoppgave å 
inspirere så mange som mulig til 
å leve et slikt liv. Verden trenger 
kjærlighet. Jesus viste i praksis hva 
det kan bety, og vi så i forrige 
hovedavsnitt at han også gav 
mange påbud om hvordan vi kan 
leve på en slik måte. 

Noen har sagt at kirkens 
hovedoppgave er å bringe 
mennesker håp om frelse fra et 
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helvete. Disse tre ordene kan ha 
en dobbel betydning. I denne 
sammenhengen handler det om 
det som skjer i dette livet. Altfor 
mange mennesker opplever livet 
som et helvete på ulikt vis, eller 
frykter for at de kan komme til 
å gjøre det. Kirkens oppgave er 
å invitere dem inn i kjærlighetens 
fredsfolk, slik at de kan frelses fra 
sterk nød, og heller få håp om at 
livet blir godt å leve.

Kirkens budskap er 
eneste vei til frelse
Den aller viktigste grunnen til at 
det finnes en kirke i verden, er 
likevel en annen. Det å bringe 
håp om frelse fra et helvete har 
også en betydning som sprenger 
grensene for denne verdens liv. 
Det finnes bare én vei til denne 
frelsen, og det er den veien som 
Jesus har åpnet for oss ved sin 
soningsdød og sin oppstandelse. 
I Joh 14,6 sier Jesus det slik: ”Jeg 
er veien, sannheten og livet. Ingen 
kommer til Far uten ved meg.” 
I Apgj 4,12 sier Peter følgende 
om Jesus: ”Det finnes ikke frelse i 
noen annen, for under himmelen 

er det ikke gitt menneskene noe 
annet navn som vi kan bli frelst 
ved”. 

Når vi forstår at ”disse minste 
brødre” i denne domsteksten i en 
særlig grad er kirkens misjonærer, 
forstår vi hvor viktig kirken er: 
Folkenes evige skjebne skal 
avgjøres ut fra den måten de tar 
imot kirkens disipler på! Disiplene 
drar rundt i hele verden både for 
å forkynne et godt budskap og 
for å vise andre nestekjærlighet. 
Det vekker ulike reaksjoner hos 
folk. Noen tar imot både dem og 
budskapet, andre avviser dem. Det 
er det kirken er til for i verden. 
Hovedoppgaven er å gjøre alle 
folkeslag til Jesu disipler, og heldigvis 
lykkes vi med det på mange vis. Da 
får stadig nye folk del i det store 
håpet, og dras med i den samme 
oppgaven. Kirken er dypest sett 
til for at så mange som mulig på 
den store domsdagen skal få høre 
følgende ord: ”Kom hit, dere som 
er velsignet av min far, og ta i arv det 
riket som er gjort i stand for dere fra 
verdens grunnvoll ble lagt” (25,34). 
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La oss se på tegningen av 
Melhus kirke for siste gang. 
Nå har vi fått opplyst sju ulike 
felt på kirkehuset i tur og 
orden. Nå ser vi mye klarere 
på hvilken måte kirken lyser 
mot oss med sitt budskap. De 
viktigste feltene er markert 

på tårnet: Kirken er Guds nye 
folk i verden, der vi framfor alt 
skal inspirere hverandre til å 
leve ut kjærligheten, og der vi 
finner den eneste veien til evig 
frelse. Derfor er håpet markert 
øverst, like under det tårnspiret 
som peker mot himmelen.

D: Det opplyste 
kirkebygget
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Venstre sidevegg minner oss 
om at kirkens oppgave er 
global, men at kristne trenger å 
støtte hverandre lokalt. Høyre 
sidevegg minner oss om at selv 
om vi er svake i oss selv, så kan 
vi komme langt sammen ved 
den kraften som Gud gir oss. 

Det ble ikke plass til å få det 
fram på denne tegningen, men 
vi kan se for oss at kirkens 

dører står vidåpne. Vi er invitert 
til å gå inn til et fellesskap der 
vi møter den usynlige Jesus 
og der vi oppmuntrer og 
støtter hverandre. Dermed blir 
kirkens fellesskap både en oase 
der vi kan få nye krefter, og et 
arbeidsteam der vi sammen 
kan være salt og lys i en verden 
som trenger både kjærlighet 
og håp.
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Til Matteusevangeliet
I dette heftet har det bare 
vært plass til å peke ut noen 
hovedlinjer i Jesustalene hos 
Matteus. Det er utrolig mye mer 
å fordype seg i når det gjelder 
tolkningen av de enkelte vers. 
Den som har lyst til å fordype 
seg mer, kan skaffe seg to fine 
bøker:

Til hele evangeliet anbefaler jeg:
Hans Kvalbein: Fortolkning til 
Matteusevangeliet, Bind I og 
II. I serien Bibelverket som ble 
utgitt av Luther og Lunde forlag 
i 1989 og 1990.

Til Bergprekenen spesielt 
anbefaler jeg:
John R.W. Stott: Christian Counter-
culture. The Message of the 
Sermon on the Mount. I serien 
The Bibel speaks today som ble 
utgitt av Inter Varsity Press i 1978.
Den er også oversatt til norsk: 
John Stott: Bergprekenen. Oslo: 
Lunde 1992.

Til kirketanken
I dette heftet er det nesten bare 
tekster fra Matteusevangeliet 
som har fått belyse kirketanken. 
De som vil ha en mer fullstendig 
drøfting av dette i lys av tekster 
fra hele NT, kan lese følgende 
bok, som har mer krevende 
drøftinger: 

Harald Hegstad: Den virkelige 
kirke. Bidrag til ekklesiologien. 
I serien KIFO Perspektiv, nr 19. 
Tapir Akademisk forlag 2009.

Til Fortapelsen
Det vanskeligste punktet i Jesu 
taler, er understrekningen om 
fortapelsens alvor. Den som vil 
ha klok hjelp til å tenke videre 
om ulike måter å forstå den på, 
kan lese et hefte på 60 sider:

Harald Hegstad: Fortapelsen. 
Hvordan forstå Bibelens tale om 
fortapelsen? Credo, Oslo 1993. 

Til videre lesning
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FEM FLOMLYS

Dette heftet skal handle om det nest viktigste oppdraget  
som Jesus fullførte mens han levde på jorden. Vi har 
alle hørt mye om hans viktigste oppgave, som var å dø 
på korset og stå opp fra graven, slik at han vant den  
avgjørende seieren over synd og død. Men seieren er ikke 
fullført før alle folkeslag har fått høre om den muligheten  
for frelse som nå har åpnet seg for dem. Derfor var 
det også viktig for Jesus å legge grunnlaget for en kirke 
på jorden, som han kunne virke gjennom. Vi er kanskje 
ikke like bevisst på hvor avgjørende kirken er i verden, 
selv om Jesus satte ord på det på en tydelig måte. Aller 
tydeligst kommer det fram i fem store taleavsnitt som vi 
finner i Matteusevangeliet. De er som fem flomlys som 
rettes mot kirken, slik at det kastes lys over kirkens liv 
og oppdrag. De sju viktigste sidene ved det blir tatt opp 
i dette heftet, slik at det kan gi oss en visjon over hva vi 

er blitt invitert til å være med på.

*

Dette heftet inngår i en serie som vil gi dypere forståelse av  
rikdommene i både trosbekjennelse, Herrens bønn, budene,  
liturgien, kirkeåret og menighetslivet. Heftene er skrevet av Kjell 
Arne Morland som er sokneprest og bor på Melhus. De kan også 

lastes ned fra internett og leses på lesebrett. 

se http://kamorland.morland.no


