
Søndag 27.10.19 – Yngve Kolltveit 
 

"Love actually» eller: Guds rike- Guds kjærlighet- Guds kraft   
 
Sammendrag:  
Den større konteksten: Bergprekenen: Jesu undervisning til hans disipler 
om hvordan det nye riket (Guds rike/Himmelriket) leves innenfra (fordi en 
har møtt Jesus som frelser og mottatt DHÅ) og ut (i alle relasjoner).  
Den nære konteksten for vår tekst (Mt 5, 27-32 og videre til Mt 19, 3):  
«Du har hørt det er sagt» (enten ut fra de 10 bud eller jødenes utlegning 
av den) «Men jeg sier dere». Han utdyper hvordan Guds radikale 
kjærlighet leves ut gjennom oss gjennom våre holdninger til andre 
generelt (5,21-26) og ekteskapet spesielt (vår tekst).  
Guds kjærlighet er en paktskjærlighet der han har forpliktet seg til oss og 
han kan ikke svikte den. Slik en dyp paktskjærlighet vil han skal gjenspeile 
seg i samlivet mellom mann og kvinne. Derfor er alt som drar en bort fra 
denne troskapen og nærhet til hverandre i et samliv, et brudd mot Guds 
vilje. I det nye riket spør en ikke etter periferen (hvor lite kan jeg gjøre 
eller hvor mye kan jeg «flørte» med synd, det som ødelegger relasjonen,  
mht sex/dagdrømmeri/jobb/karriere/egne hobbier etc kan jeg leve mht 
min ektefelle) men spør heller hvor langt inn mot sentrum kan jeg gå. Hva 
er det som bygger relasjonen og vise ubetinget kjærlighet slik vi selv 
erfarer daglig av Guds radikale kjærlighet mot oss.  
 
Jesus viser tilbake til «slik det var fra begynnelsen» og peker dermed også 
fremover for hvordan dette nye riket bringer fremtiden nær der: a) mann 
og kvinne b) og bare de to c) inngår livslangt d) løfte for hverandre(pakt)   
 
Denne paktskjærligheten gjør at Jesus gir svært lite åpning for skilsmisse.  
Det er noe av det eneste teologene egentlig er mer eller mindre enige om. 
Noen av de videre diskusjonene/påstandene en del hevder, kan forenklet 
oppsummeres slik:   

a) «gyldig» skilsmisse automatisk gir «gyldig» gjengifte.  
b) rett til å gifte seg på nytt for den uskyldige part 
c) nåden gjør at en alltid kan begynne på nytt.  

 
To refleksjoner jeg vil utfordre på:  

1. Hva betyr det å leve ut Guds radikale kjærlighetspakt i slike situasjoner?  
2. Hva om Guds nåde (Guds favør) betyr å leve dette paktslivet i nettopp slike 

vanskelige situasjoner?  
(obs!!: jeg fikk ikke sagt det, men skulle si det i talen: ingen ting av det jeg har sagt er ment å 
skulle antyde at en skal leve i f. eks et voldelig forhold).  
 

1. Hva utfordret deg mest med talen/teksten?  
2. Hva var du uenig i og hvorfor?  
3. Hva ga deg nytt mot/retning?  
4. Hvordan kan vi som fellesskap leve sannheten tro i kjærlighet/nåde og sannhet?  


