
BJERGPRÆDIKEN
(FRA DET NYE TESTAMENTE I BIBELEN)

I Det Nye Testamente i Bibelen står alle historierne om Jesus. Der står også historien om, hvordan Jesus 
(ligesom Moses) går op på et bjerg og taler til sine følgere.
Jesus mente nemlig, at De 10 bud og andre dele af Moses love i Det Gamle Testamente manglede noget.

I skal nu dele roller ud i gruppen:
- Én skal læse teksten højt.
- Én skal lave et lille referat, som resten af gruppen skal høre.
- Én skal lave en ny og længere overskrift til teksten, som fortæller lidt mere om, hvad teksten handler om.
- Én skal tegne en hurtig tegning til teksten, der passer til handlingen.

(Hvis I er flere end fire i gruppen, må nogle af jer have den samme opgave).

TALEN PÅ BJERGET (fra Den røde tråd i Bibelen, side 81) 
Flokken af mennesker, som fulgte med Jesus, var blevet meget stor, og en dag gik Jesus op på et bjerg, 
så han kunne se dem allesammen. Her begyndte han at tale til dem om, hvad Guds rige var.
“Nogle tror,” sagde Jesus, “at jeg er kommet for at sætte den lov ud af kraft, som Gud gav til Moses, da 
vores folk vandrede gennem ørkenen. Men sådan er det ikke. Tværtimod. Der skal ikke ændres et kom-
ma i loven. Jeg er kommet for at sikre, at den bliver overholdt, og for at lære jer, hvordan den skal forstås. 
I Loven kan man læse, at også når man er fattig eller sørger eller længes eller bliver hånet eller forfulgt, 
så er Gud med én. Og når man skaber fred og hjælper andre, kalder Gud én for ‘sine børn’.”   
“I er Jordens salt,” fortsatte Jesus. “Hvis saltet mister sin smag, kan det ikke bruges, men må smides ud. I er 
verdens lys, der skal skinne for alle mennesker. Hør her! I skal gøre det, Gud vil have. Ellers kommer I ikke 
ind i Guds rige.”
Jesus fortalte dem også, hvordan man skulle læse og forstå Loven.
“I Loven står der, at man ikke må slå ihjel,” sagde Jesus, “men jeg siger jer: Man må ikke engang blive vred 
på andre. Man må heller ikke kalde nogen for ‘fjols’ eller ‘idiot’. I Loven står der, at man ikke må bryde 
ægteskabet, men jeg siger jer: Man må ikke engang kigge efter andre kvinder end sin egen kone. I Loven 
står der ‘øje for øje og tand for tand’, men jeg siger jer: I må slet ikke gøre gengæld, hvis nogen gør no-
get forkert mod jer. Tværtimod.
Hvis én slår dig på den ene kind, skal du blot vende den anden kind til. Og hvis nogen slæber dig i retten 
for at gøre krav på din skjorte, så giv ham også din kappe. Og bliver du uvenner med nogen, så sørg for 
at blive gode venner med dem så hurtigt som muligt. Det er vigtigere end alt andet. 
I må ikke være fordømmende over for andre, for hvis I er det, bliver I selv dømt, og den dom, I fælder over 
andre, vil blive fældet over jer selv. Fjern hellere bjælken i dit eget øje, for først da kan du se klart nok til at 
fjerne splinten hos din ven. I skal tilgive andre mennesker, når de gør noget forkert. Gør I det, vil Gud også 
tilgive jer.
For kærligheden, som er det vigtigste af alt, betyder nemlig, at man ikke kun skal elske sine venner. Det er 
jo let nok. Kærlighed betyder, at man også elsker sine fjender. Sådan bliver I børn af jeres far i Himlen.  
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