ELSK DERES FIENDER
Finn teksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: Luk 6,27-36

Samtale i gruppa

Hva er din første reaksjon etter å ha lest/hørt teksten?
Hvilke deler av teksten hefter du deg mest ved?
Hva handler denne teksten om?
Hvordan samsvarer påbudene her med vanlig moraloppfatning i dag?

Les videre i gruppa

Denne teksten inneholder en serie radikale påbud eller etiske retningslinjer for hvordan vi skal oppføre
oss mot vår neste. Jesus gir to argumenter for disse budene: Det ene er det som kalles den gylne regel –
«som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem» (31). Det andre er at det er
sånn Gud er – Gud er barmhjertig og god mot de utakknemlige og onde (35-36). Dermed blir denne
teksten en slags utfyllende forklaring til Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matt 22:37-39). Det gjør også
teksten både til etiske påbud, og til et gudsbilde. Vi får vite at Gud er barmhjertig og god mot de onde, og
at Gud vil at vi skal være det samme.

Samtale i gruppa

En verden der alle hadde fulgt disse reglene, ville vært et godt sted. Er dette rimelige krav i en
verden der nesten ingen følger dem?
Viser disse budene barmhjertighet mot den som blir utsatt for overgrep?
Hvordan ser denne teksten ut fra overgriperens perspektiv? Gir den «fullmakt» til å fortsette med
overgrepene?

Les videre i gruppa

I Matteus' gjengivelse av denne forkynnelsen, gjøres det et poeng ut av hvilket kinn man blir slått på. Her
sier Jesus «Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til» (Matt 5:39). Dette er
signifikant fordi det indikerer at man blir slått med venstre hånd. Venstrehånda ble ansett som uren. Det
var sånn man slo slaver eller andre som stod tydelig under en på den sosiale rangstigen. Å vende venstre
kinn til, innebærer på et vis et krav å bli møtt som likestilt – «skal du slå meg, får du slå meg som du slår
en fri mann!»
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Evangeliet etter Lukas 6,27-36

I Lukas' gjengivelse kommer ikke dette fram. Samtidig har Lukas en tydeligere «politisk» ramme rundt
påbudet sitt. Rett før denne teksten kommer saligprisningene som slår fast at gudsriket tilhører de fattige
og utstøtte – og så «veropene» over de rike og mektige: «Men ve dere rike, dere har alt fått deres trøst.
Ve dere dere som nå er mette, dere skal sulte. Ve dere som nå ler, dere skal sørge og gråte.»

Samtale i gruppa

Endrer teksten seg når man får med det sosiale perspektivet med brodd mot de rike og mektige?
Hvordan forstår dere profetiene om at de som er mette skal sulte osv, sammen med at Gud er
barmhjertig og god mot de utakknemlige og onde?

Les videre i gruppa

Det palestinske Kairosdokumentet er et rop til verden fra de palestinske kirkene om at de må få hjelp i
kampen mot den israelske okkupasjonen og undertrykkelsen. Her diskuteres kravet om å elske sin fiende.
Blant annet heter det:
«Det er en rettighet og en plikt for en kristen å yte motstand. Men det må være motstand utført med
kjærlighetens logikk. På denne måten er det en kreativ motstand, for den må finne medmenneskelige
metoder, som involverer medmenneskeligheten hos motstanderen. Å se Guds ansikt i motstanderens
ansikt betyr å ta stilling i lys av denne visjonen om aktiv motstand, for å stoppe urettferdigheten og gjøre
det nødvendig for overgriperen å avslutte sin aggresjon, for slik å oppnå det ønskede mål, som er å få
tilbake landet, friheten, verdigheten og uavhengigheten.» (Kairos Palestina, kap. 4.2.3)

Samtale i gruppa

Hvordan synes dere dette stemmer overens med Lukas-teksten dere leste?
Synes dere teksten hos Lukas maner til motstand eller passivitet overfor urettferdighet?
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