Bibelgruppestudieopplegg til søndagens tale 18. august 2019
Tema: Bergprekenen
Overskrift: Nøkler til Bergprekenen
Sammendrag: Bergprekenen er så radikal og krevende at mange kristne opp igjennom har prøvd å
bortforklare den enten som at; 1) Jesus har oppfylt den for oss, så vi trenger ikke stresse med den, 2)
Den gjaldt bare disiplene, ikke oss vanlige kristne eller den gjelder bare de elite-kristne, munkene etc.
3) den handler egentlig bare om motivene våre, så lenge vi har gode motiver så er det ikke så farlig
hvordan vi lever.
Men som jeg viste i talen befalte Jesus disiplene i misjonsbefalingen å gjøre alle folkeslag til disipler i
det de døpte dem og lærte dem å holde ALT det han hadde befalt dem. Det må bety at Bergprekenen
gjelder oss i dag.
Men hvordan kan vi forholde oss til Bergprekenen uten å ende opp i prestasjonskristendom og
loviskhet? Nøkkelen til å forstå og leve etter Jesu ord i Bergprekenen er å bli kjent med Jesus,
personen bak ordene. Bare da kan vi få motivasjon, styrke og visdom til å leve slik han lærte. Vi må bli
født på ny, for i egen kraft kan vi ikke klare dette. Vår rettferdighet skal overgå fariseernes sier Jesus,
og det kan bare skje når Jesus vinner skikkelse i oss, og vi dør til oss selv. Jesus har kalt oss til å følge
ham, og hans vei var lidelsens vei – korsets vei. Det betyr ikke at vi skal ha fæle liv, uten glede og
overflod. Men det betyr at vi må være forberedt på å tåle urett, hån og forfølgelse for Jesu skyld,
dersom det inntreffer. Det betyr at vi skal gå i motsatt ånd og overvinne det onde med det gode.
Bonhoeffer gjør også et poeng ut av at mens våre gode gjerninger skal være synlige for verden, for å
bringe ære til Gud, så skal de være usynlige for oss selv. Det betyr ikke at vi ikke trenger å anerkjenne
hverandre, oppmuntre hverandre og skryte av hverandre, men at vi må være mer opptatt av å se på
Jesus heller enn å analysere og evaluere oss selv hele tiden. Vi har fått kraft av Gud, men den skal
brukes til å løfte andre opp, ikke fremme oss selv. Er vi ikke "jordet til korset", ender vi fort opp med
å gi folk støt, heller enn å bli til velsignelse. Bonhoeffer advarer også kraftig mot den "billige nåden"
som han definerer tilgivelse uten omvendelse, og som rettferdiggjøring av synden istedenfor
synderen. Svaret er den dyre nåden; den som kostet Gud sin egen sønn. Når vi får innsikt i den dyre
nåden vil det drive oss til omvendelse og til etterfølgelse.
Hvordan du lever ditt hemmelige liv er avgjørende for om du virkelig blir kjent med Jesus. Spriker ditt
hemmelige liv (det du gjør når ingen ser deg) fra din fasade vil det oppstå spenninger og du kan bli
avslørt som en hykler. Mens dersom du lar Jesus komme inn i alle rommene i livet ditt, og bygger det
på klippen (gir Jesus plass i ditt hemmelige liv), vil han kjenne deg og gi deg de ressursene du trenger
til å leve i radikal etterfølgelse av Ham.
Noen nøkkelvers ut over Bergprekenen som ble referert i talen: Esekiel 11:26, Matteus 11: 28-30,
Matt 28:19-20, Rom 8:28-29, 1.Pet 5:5, Gal 4:19, Joh 14:6, Joh 10:9
Spørsmål til samtale:
1.
2.
3.
4.
5.

Hva er ditt forhold til Bergprekenen?
Hva fikk du ut av søndagens forkynnelse? Hva talte mest til deg?
Er det noe du reagerte på / ikke forstod i talen?
Hvilken plass har Jesus i ditt hemmelige liv (når ingen ser deg)?
Hvordan kan bibelgruppen du er med i hjelpe deg til å leve i etterfølgelse av Jesus daglig?

