
   

Bjergprædiken  

 

Matthæusevangeliet kap. 5-7 

  

Sindelagsetik, ikke synde i tankerne.  

  

Perspektivering til Moses på bjerget i Senaj-bjerget 

  

 Af indholdet kan fremhæves de ni indledende saligprisninger (Matth. 5,3-12), de seks antiteser, der er Jesu 

udlægning af Moseloven (5,21-48), bønnen Fadervor (6,9-13) og den gyldne regel (7,12: "Alt, hvad I vil, at 

mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem" — en grundsætning, der også findes i andre 

religioner og kulturer end den kristne) 

  

  

Tage stilling om hvorvidt livsformen og omgang med hinanden skal op til radikal revision.  

  

Men for det meste er Bjergprædikenen blevet betragtet som ikke-realiserbar efter ordlyden; på linje med 

filosoffen Kants "kategoriske imperativ" var Bjergprædikenen således at betragte som en anvisning om det 

rette sindelag.  

  
Om jordens salt og vandets lys: 

- I er jordens salt. 
- Man skal ikke prøve at skjule noget, der ikke kan skjules. 

- Vis menneskene jeres gode gerninger 

Om loven: 

- Må ikke bryde bare én af de tid bud. 

- Hvis dette gøres = den mindste i himmeriget - omvendt = størst i himmeriget. 

Om vrede: 

- Den der blot tænker på at dræbe, skal foran dommerstolen 

- Bliv enig med din modpart 

Om ægteskabsbrud: 

- Der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. 

- Blot du kaster et blik på en andens hustru, skal du i Helvede. 

- Skaf dig af med det, du synder med, i stedet for at ofre hele kroppen. 

Om skilsmisse: 

- Skal skrive et skilsmissebrev 
- Betragtes som ægteskabsbrud 

Om at sværge: 

- Man må ikke sværge, ligegyldigt hvor 

- Et ja er et ja, og et nej er et nej. 

Om gengældelse: 

- Jøderne siger ”øje for øje, tand for tand” 

- Jeg siger: ”Hvis nogen slår dig på din højre kind, da vend den anden kind til” 

- Aldrig lad nogen tro, de bestemmer over dig 

Om fjendekærlighed 

- Elsk jeres fjender, bed for dem der forfølger jer 

  

Mosebogen vs Jesus 

1. Drab forbudt  Vrede forbudt 

2. hor forbudt  Tanken er nok  

3. Skilsmisse forbudt  Skilsmisse ok ved utroskab 

4. falsk sværgen er forbudt  Al sværgen er forbudt fordi  man stiller sig op mod guds almagt 

5. gengældelse er ok  Vend anden kind til  

6. Elsk næste (andre jøder) og had din fjende  Elsk alle  

  



   

 


